
KULTURSTYREMØTE – SEPTEMBER 2016 

 

Tid: Onsdag 7. september 2016, klokken 16:40 

Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Til stede: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Jeanette Viken (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Joel Gianni (HiOA), 

Gunvor Evenrud (UiO), Fujan Parsa (UiO) og Kamilla Skallerud (MTH) 

Meldt forfall: Svend Sondre Frøhaug (NIH), Felicitas Scheffknecht (UiO) og Maria Yun Tjelle Bakke (WH) 

Ikke møtt: Munir Jabar (HCK) 

 

 

 

 
 

  

STORE   

 

Cybernetisk Selskab Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 15 000 

Utsatt fra siste møte 
 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret fatter 

unntaksvedtak og behandler denne søknaden, på tross av pkt 5.2 i våre tildelingskriterier, i henhold til § 11 i 

Kulturstyrets vedtekter, hvor Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel 

for søkeren. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

 

Medicinerforeningen Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 30 000 

Utsatt fra siste møte 
 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret fatter 

unntaksvedtak og behandler denne søknaden, på tross av pkt 5.2 i våre tildelingskriterier, i henhold til § 11 i 

Kulturstyrets vedtekter, hvor Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel 

for søkeren. Bevilgningen er øremerket til oppgradering av utstyrsparken. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

  

Veterinærmedisinsk Studentforening Driftsstøtte Vårsemester 2016 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret fatter unntaksvedtak i henhold til § 

11 i Kulturstyrets vedtekter, hvor Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til 

fordel for søkeren. 

  



Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

   

NYE   

 

Start HiOA Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i prosjektstøtte til foreningen i 2016. Summen er inklusiv 2 000 

i oppstartstøtte og 5 000 kroner i drift. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er at Kulturstyrets ikke ønsker å 

støtte leie av lokale i denne prisklassen eller generell premiering. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Litteraturfestivalen STED Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til foreningen i 2016. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av hensiktsmessigheten av de ulike utgiftspostene. Det fremstår som 

uklart om foreningen benytter tilpasset teknisk utstyr. Vi regner det valgte lokalet som noe vi ikke vil støtte. 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

 

   

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Studentutvalget ved Utdanningsvitenskapelig fakultet  

 Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 12 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til foreningen i 2016. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

   

   

FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 

Studentforening for Korea-studier Driftsstøtte Høstsemester 2016 6 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2016. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

http://www.studentvelferd.no/


 

   
   

MUSIKK OG TEATERFORENINGER   

 

Soirée på Neuf Driftsstøtte Høstsemester 2016 14 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 500 i driftsstøtte til foreningen høsten 2016. Foreningen 

oppfordres i fremtiden til å finne øvrige inntektskilder. Kulturstyret verdsetter økt arrangementsfrekvens.  

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Gullstrupene Driftsstøtte Høstsemester 2016 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftstøtte foreningen høsten 2016. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og en sammenlikning med andre foreninger. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

   

   

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER   

 

Russisk Filmklubb Driftsstøtte Høstsemester 2016 3 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte foreningen høsten 2016.  

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

ARRANGEMENTSFORENINGER   

 

GalleriNeuf Driftsstøtte Høstsemester 2016 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 i driftstøtte foreningen høsten 2016. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen til å finne andre inntektskilder i tillegg til Kulturstyret. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Linjeforeningen for Freds- og Konfliktstudentene ved Bjørknes Høyskole  

 Driftsstøtte Høstsemester 2016 12 350 

Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om driftstøtte på kroner 12 350. Foreningen må fremsende et 

budsjett der poster beskrives ved noter til budsjett og arrangementer forklares bedre. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 



   

   

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Teknovatøren Driftsstøtte Vårsemester 2016 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 854 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi, og Kulturstyret presiserer at gjeld vanligvis ikke 

dekkes og forventer at dette ikke gjentas. Kulturstyret fatter unntaksvedtak i henhold til § 11 i Kulturstyrets 

vedtekter, hvor Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til fordel for søkeren. 

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 

Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Speilvendt Prosjektstøtte 6 162 

Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om prosjektstøtte på kroner 6 162. Foreningen må fremsende 

budsjett og regnskap. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 

   

   

INTERNASJONALE OG ETISKE FORENINGER   

 

NASt Prosjektstøtte 10 000 

Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om prosjektstøtte på kroner 10 000. Foreningen må fremsende 

prosjektregnskap og vise hvordan forrige tildeling ble brukt før de vil få bevilget mer. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 

 

 

Møteslutt klokken 19:15 

Referent: Suzanne Sagli 


