
 

Referat møte 22.3.2017 

Dato: Onsdag, 22. mars 
Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
Tid ved møtestart: kl. 16:30 
Tilstede:  
Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Idun Kløvstad (UiO), Marte 

Raknerud Hoel (HiOA), Emma van de Wetering (HiOA), Mikkel Lahlum (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), 

Joel Gianni (HiOA), Rune Keisuke Kosaka (HiOA), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Øyvind Berg Hansen (UiO) 

Gjest:  
Meera Kaur, nestleder for Velferdstinget 

Meldt forfall: 
Gunvor Evenrud (UiO), Fujan Parsa (UiO) 

Ikke møtt: 
- 

Nye Foreninger 

Latin-Amerikagruppene Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 8 000 Tildelt: 4 000 
(LAG) Blindern    
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017.  

Summen er inklusiv 1 000 kroner i oppstartstøtte. 

 

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 

 

Oslo Chirurgiske Sælskab Driftsstøtte 2017 Søkt: 4 000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for vedtaket er at 

ansvaret for å støtte til disse anses å ligge hos lærestedet, og ikke hos Kulturstyret (jf. § 3.1.e i Kulturstyrets 

tildelingskriterier).  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

Psykologistudenter  Driftsstøtte 2017 Søkt: 20 000 Tildelt: 15 000 
Uten Grenser Oslo  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for bevilgningens 

størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret 

anbefaler søkeren å revurdere lokalleieutgiftene. 

 

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 
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Blindt Ord Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 16 500 Tildelt: 7 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi.  

Kulturstyret avventer investering i dyrt utstyr til foreningen har fått etablert seg litt. 

 

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 

 

 

Forening for dansekunst Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 30 000 Tildelt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi.  
 
Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO 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 

 

 

Studenthytter 

Farmasihytta Driftsstøtte 2017 Søkt: 50,000 Tildelt: 31 000 
Farmasøytenes idrettsforening 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 31 000 i vedlikeholdsstøtte til Farmasihytta for 2017.  

 

Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne og de vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 

har oppgitt for 2017. Det som er bevilget i vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 

studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  

 

Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter at 

arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Suzanne Sagli på s.sagli@studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
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Nordmarkskapellet Driftsstøtte 2017 Søkt: 45 000 Tildelt: 45 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 45 000 i vedlikeholdsstøtte til Nordmarkskapellet for 2017.  

 

Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne og de vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 

har oppgitt for 2017. Det som er bevilget i vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 

studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  

 

Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter at 

arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Suzanne Sagli på s.sagli@studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

 

Småbruket Prosjektstøtte Søkt: 35 000 Tildelt: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 35 000 i vedlikeholdsstøtte til Småbruket for 2017.  

 

Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne og de vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 

har oppgitt for 2017. Det som er bevilget i vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 

studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  

 

Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter at 

arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Suzanne Sagli på s.sagli@studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

 

Tannlegehytta Driftsstøtte 2017 Søkt: 20 000 Tildelt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 15 000 i vedlikeholdsstøtte til Tannlegehytta for 2017.  

 

Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne og de vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 

har oppgitt for 2017. Det som er bevilget i vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 

studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  

 

Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter at 

arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Suzanne Sagli på s.sagli@studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
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Studenterhytta Driftsstøtte 2017 Søkt: 50 000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om vedlikeholdsstøtte på 50 000 til Studenterhytta. Bakgrunnen for 

avgjørelsen er at de ikke er budsjettert med midler fra Kulturstyret, og man vurderer at vedlikeholdsstøtten 

ikke er oppriktig tiltrengt. 
 

Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne og de vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 

har oppgitt for 2017. Det som er bevilget i vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 

studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  

 

Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter at 

arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Suzanne Sagli på s.sagli@studentvelferd.no. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

 
Store Foreninger 

Mål og Makt Driftsstøtte 2017 Søkt: 90 000 Tildelt: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftsstøtte til foreningen for 2017. Kulturstyret bemerker at det 

derved er anledning til å sende prosjektsøknad også, i tilfelle dette blir nødvendig.  

Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 

økonomi; foreningen har et veldig stort egenkapital. Kulturstyret ser derfor ikke behovet for et høyre beløp. 

 

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 

 

 

Studentmållaget i Oslo Prosjektstøtte Søkt: 75 000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 75 000. Bakgrunnen for avgjørelsen er noen 

uklarheter i budsjettet, at Kulturstyret har vanskelig for å vurdere om foreningen har bruk for midlene og i hvilken 

grad. Kulturstyret er også redd for dobbeltfinansering. Foreningen oppfordres til å søke på nytt. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
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Mikkel Lahlum og Felicitas Scheffknecht er inhabile i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)  
 Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 50 000 Tildelt: 45 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. 

 

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 

 

 

Start HiOA Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 32 600 Tildelt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO 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 

 

 

Konsertforeningen Betong Prosjektstøtte Søkt: 30 000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for vedtaket er 

at prosjekt allerede er gjennomført. (jf. § 5.5 i Kulturstyrets tildelingskriterier) 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

Faglige foreninger 

Abels Forening Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 1 800 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for vedtaket er 

at regnskapet som foreningen har lagt ved søknaden er ufullstendig. Foreningen oppfordres til å søke på nytt. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
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Byråkratene Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 6 000 Tildelt: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. 

 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO 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 

 

 

Sosialantropologisk foren. Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 8 500 Tildelt: 8 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. 

 

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 

 

 

Alexandria Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 10 000 Tildelt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. 

 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO 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 

 

 

Lektorprogrammets Studentforening  Driftsstøtte 2017 Søkt: 9 000 Tildelt: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. 

 

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 
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Sosialkontorer linjeforeningen for Sosialt arbeid på HiOA  
 Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 7 000 Tildelt: 1 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi, og en 

vurdering av hvilke investeringer foreninger har allerede fått støtte til av Kulturstyret ved en tidligere anledning. 

 

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 

 

 

 

Politiske foreninger 

Den Konservative Studenterforening Driftstøtte vår 2017 Søkt: 3 000 Tildelt: 4 200 
Velferdstingets Kulturstyre velger å behandle alle tre prosjektstøttesøknader samlet, samt å omgjøre støtten til en 

driftstøtte. Det bevilges totalt kroner 4 200 i driftstøtte til foreningen. Kulturstyret oppfordre foreningen til i 

fremtiden å sende en samlet driftstøttesøknad når det søkes midler til denne typen aktivitet. 

 

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 

 

Den Konservative Studenterforening Driftstøtte vår 2017 Søkt: 3 000 Tildelt: - 
Se vedtak i første prosjektstøttesøknad. 

 

Den Konservative Studenterforening Driftstøtte vår 2017 Søkt: 3 000 Tildelt: -  
Se vedtak i første prosjektstøttesøknad. 

 

 

Tverrfaglige foreninger  

Kjellerutvalget, Traugots Kjeller Prosjektstøtte Søkt: 3 500 Tildelt: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i prosjektstøtte. 

 

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 
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Odontologforeningen Driftsstøtte 2017 Søkt: 25 000 Tildelt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte til foreningen for 2017.  

 

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 

 

Syklubben NMBU Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 5 000 Tildelt: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. 

 

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 

 

Amnesty International Blindern Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 11 000 Tildelt: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. 

 

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 

 

 
 

Andre studentforeninger   

Konsulatet Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 1 800 Tildelt: 1 800 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 800 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. 

 

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 
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Youth Atlantic Treaty Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 10 000 Tildelt: 2 000 

Association Oslo 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret viser til vedtaket ved tidligere søknad 

om støtte av leie av eksterne lokaler. Kulturstyret anmoder foreningen å be morsorganisasjonen om støtte til PR-

materiell.  

 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO 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 

 

   

Medier   

Tvergastein Prosjektstøtte Søkt: 10 000 Tildelt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. 

 

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 

 

Felicitas Scheffknecht er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

bøygen Publikasjonsstøtte 2017 Søkt: 20 000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonsstøtte på kroner 20 000. Bakgrunnen for avgjørelsen er at 

det mangelfulle budsjettet for 2017. Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO 

Foreninger, for så å søke på nytt. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

Teknovatøren Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 12 000 Tildelt: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi. 

 

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 
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Litteraturtidsskriftet Lasso Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 28 000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonsstøtte på kroner 28 000. Bakgrunnen for avgjørelsen er at 

er at søknaden er mangelfull i tillegg til at søknaden ikke kom tidsnok. 

 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger, for så å søke på nytt. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

   

Musikk og teater   

Kling Kokos Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 5 000 Tildelt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. 

 

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 

 

Idun Kløvstad er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

Studentorchesteret Biørneblæs Driftsstøtte 2017 Søkt: 10 000 Tildelt: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Kulturstyret viser til vedtak ved 

siste søknad og anmoder foreningen igjen til å øke medlemskontingentet. 

 

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 

 

Idrett   

Farmasøytenes Idrettsforening  Driftsstøtte 2017 Søkt: 20 000 Tildelt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for bevilgningens 

størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. 

 

 

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 
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Marte Raknerud Hoel og Emma van de Wetering er inhabile i behandling av søknader fra etterfølgende 

forening. 

HiOA-IL Driftsstøtte Vår 2017 Søkt: 21 000 Tildelt: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for bevilgningens 

størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. 

 

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 

 

Møteslutt klokken 19:25 
 

Referent: Sarah Sørensen 


