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Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 
 

Vedtatt: 29. april 2011 
Sist oppdatert: 24. september 2012 
 
§ 1        Kulturstyrets formål  
 
1.1    Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det 

sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo.  
  
1.2.    Gjennom Velferdstingets tilskudd fra semesteravgiften disponerer Kulturstyret 

øremerkede midler til kulturelle og sosiale tiltak i studentmiljøet.  
  
§ 2        Mandat 
 
2.1.   Kulturstyrets vedtekter er vedtatt av Velferdstinget  og er hjemlet i Velferdstingets 

grunndokumenter. Vedtektene omhandler de overordnede prinsippene for 
Kulturstyrets tildeling av midler til studentaktiviteter ved utdanningsinstitusjonene 
som er tilknyttet SiO.  

  
2.2.    Kulturstyret vedtar en årlig handlingsplan for sitt arbeid som legger føringer på 

 skjønnsutøvelse og angir hva slags prosjekter som vil bli prioritert. 
Handlingsplanen skal forelegges Velferdstinget for godkjenning.  

  
  
2.3.   Endringer i Kulturstyrets vedtekter eller tildelingskriterier foretas av 

Velferdstinget. Kulturstyret skal ha mulighet til å uttale seg i saken før 
Velferdstingets Arbeidsutvalg innstiller, og ved behandling i Velferdstinget. 
Velferdstinget bestemmer når endringer i vedtektene og tildelingskriteriene trer i 
kraft.   

   
§ 3    Sammensetning 

3.1  Kulturstyret består av 10 medlemmer. 

3.2 Kulturstyrets leder og ni medlemmer velges av Velferdstinget. Valgbare er bare 
semesterregistrerte SiO-studenter. 

 3.3    Det velges 5 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 
 
3.4    Det skal etterstrebes representasjon fra ulike læresteder tilknyttet SiO. 
  
3.5    Kulturstyret velger blant sine medlemmer en nestleder for et kalenderår om  

gangen. Denne er leders stedfortreder. Dersom valgt leder slutter i sitt verv,  
overtar nestleder som Kulturstyrets leder til ny leder er valgt av Velferdstinget.  

  
§ 4    Funksjonstid 
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4.1.    Funksjonstid for Kulturstyrets medlemmer er to kalenderår. For 

varamedlemmer er ett kalenderår. Gjenvalg kan finne sted.  
  
4.2.    Dersom et medlem ikke kan fullføre sin valgperiode, suppleres Kulturstyret ved  

at vara rykker opp.  
  
4.3.    Velferdstingets medlemmer i Kulturstyret oppnevnes slik at fem og fem  

(inkludert leder) oppnevnes hvert år.  
  
4.4.    Velferdstinget kan i løpet av valgperioden supplere eller skifte ut  

representanter ved behov  
  
§ 5    Kompetanseområde 
 
5.1.        Kulturstyret er ansvarlig overfor Velferdstinget og fatter vedtak på deres vegne i 

saker der myndighet er delegert etter § 5.2. 
  
5.2.        Kulturstyret treffer vedtak om: 
  
   a)     Bevilgninger til studentaktiviteter innenfor budsjettets ramme og i tråd med  
            bestemmelsene i Kulturstyrets vedtekter og tildelingskriterier. 
   b)  Bevilgninger til publikasjoner og andre medier innenfor eget rammebudsjett   
   c)      Årsmelding fra Kulturstyret over foretatte bevilgninger og annen virksomhet. 
   d)     Årlig handlingsplan for Kulturstyret som godkjennes av Velferdstinget i Oslo og 

Akershus 
   e)      Internt budsjett med fordeling mellom kategorier av søknader. 
               
5.3        Kulturstyret skal drøfte og avgi uttalelser om saker som forelegges det av 

Studentliv, hovedstyret i SiO, eller Velferdstinget.  
  
§ 6    Konstituering 
 
6.1.       Kulturstyret holder møter til tider det selv fastsetter og forøvrig etter innkallelse 

av leder.  
  
6.2.      Møter skal sammenkalles når minst tre av styremedlemmene krever det.  
  
6.3.      Kulturstyret kan ikke gjøre gyldig vedtak uten at minst 2/3 av medlemmene er til 

stede.  
  
6.4.      I tilfeller av stemmelikhet ved avstemming  avgjør leders stemme. 
  
6.5.      Etter vedtak i Kulturstyret kan fullmakter i enkeltsaker overlates til 

enkeltmedlemmer eller grupper nedsatt av Kulturstyrets medlemmer.  
  
7. Kulturstyrets sekretariat 
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7.1  Velferdtingets organisasjonskonsulent fungerer som Kulturstyrets sekretariat. 
 
7.2  Sekretariatet har ansvar for å:   

 
a) føre protokoll og i samarbeid med leder bistå til effektiv og forsvarlig 
saksbehandling i Kulturstyret 
b) gi søknadsberettigede informasjon om Kulturstyrets tildelingskriterier og 
søknadssystem  
c) i samarbeid med leder sørge for tilstrekkelig opplæring av Kulturstyret 
d) kalle inn vararepresentanter ved forfall 

 
7.3 Sekretariatet står ikke til ansvar for beslutninger i Kulturstyret   
 
7.4 Organisasjonskonsulenten i Velferdstinget kan påklage vedtak fra Kulturstyret til 

Kontrollkomiteen i Velferdstinget i spesielle tilfeller dersom gjeldende 
saksbehandlingsregler ikke er fulgt, ifølge § 12.5 

 
§ 8     Protokollføring 
 
8.1.    For hvert møte føres protokoll som skal vise hvem som var tilstede, hvilke saker 

som ble drøftet og hvilke vedtak som ble fattet.  
  
8.2.    Protokollen godkjennes midlertidig av leder. Endelig godkjenning gjøres av 

Kulturstyret på neste møte. Protokollen er deretter offentlig.    
  
§ 9    Inhabilitet i Kulturstyret  
 
9.1 Kulturstyrets medlemmer skal fratre ved behandlingen av saker der 

medlemmenes tillitsverv hos søkerforeningen kan være egnet til å svekke tilliten 
til Kulturstyrets behandling. 
 

9.2 Medlemmer av Kulturstyret skal ikke delta på behandlingen av søknader der de 
selv står som søkere.  

  
  
§ 10   Tilleggsbestemmelser 

Kulturstyret fastsetter nødvendige tilleggsbestemmelser om søknadsskjema, 
hvilken informasjon en søknad skal inneholde, frister og utfyllende bestemmelser 
i forbindelse med de ulike støttetyper. Slike bestemmelser skal tre i kraft i 
begynnelsen av et kalenderår, og gjøres kjent for søkerne på lik linje med 
tildelingskriteriene. 

§ 11    Fravikelse av tildelingskriteriene 
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Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette er til 
fordel for søkeren. Vedtak der dette skjer, skal grunngis. 

   
§ 12    Avslag og klageadgang 
 
12.1.    Ved avslag og ved vedtak der man fraviker vanlig praksis skal Kulturstyrets vedtak 

alltid grunngis. 
  
12.2.    Søkeren kan klage på Kulturstyrets vedtak. Slik klage må være Kulturstyret i 

hende senest seks uker etter den dato Kulturstyrets vedtak ble fattet. 
  
12.3.    Klagen behandles av Kulturstyret på første møte etter at klagen er mottatt (dog 

slik at klagen må være mottatt innen fristen for levering av saker til angjeldende 
møte). Kulturstyret kan fritt stadfeste eller endre sitt tidligere vedtak. Vedtak i 
klagesaker skal alltid grunngis. 

  
12.4.    Et nytt avslag i Kulturstyret kan ankes inn for Kontrollkomiteen i Velferdstinget. 

Klageinstansen kan kun vurdere hvorvidt gjeldende saksbehandlingsregler er 
fulgt, herunder om Kulturstyret har holdt seg innenfor tildelingskriteriene og 
InstruKulturstyret for Kulturstyret. 

 
  12.5  Kulturstyrets vedtak kan av et mindretall i styret eller Velferdstingets 

Arbeidsutvalg ankes til Kontrollkomiteen i Velferdstinget. Kulturstyrets nye 
vedtak er endelig. 

 
§ 13  Instruks for Kulturstyrets medlemmer 
 
Velferdstingets fastsetter instruks for Kulturstyrets medlemmer med alminnelig flertall.  
 
Instruks for Kulturstyrets medlemmer 

• Medlemmer plikter å sette seg inn i og følge 
o Kulturstyrets tildelingskriterier 
o Kulturstyrets vedtekter 
o Instruks for Kulturstyret 

o Kulturstyrets søknadssystem 

• Medlemmer plikter å stille til alle møter  - de har ansvaret for selv å melde 
eventuelle forfall. 

• Medlemmer plikter å sette seg inn i sakspapirene før Kulturstyrets møter. 

• Medlemmer plikter å ta del i saksbehandlingen. 
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• Medlemmer plikter å møte og utarbeide innstillinger i de nedsatte gruppene til de 
saker der det kreves av dem.  

• Medlemmer bør også innstille i alle saker hvor innstillingen kan være av interesse 
for resten av Kulturstyret, for eksempel hvis medlemmets meninger i stor grad 
fraviker Kulturstyres tidligere praksis.  

• Medlemmer skal møte på forberedende møter, seminarer, overlapping etc. 
dersom slike arrangeres. 

• Medlemmer forventes å ta del i regnskapssjekker. 
• Medlemmer plikter å ta del i eventuell utadrettet virksomhet – 

informasjonsmøter, møter med søkere og lignende. 

Kulturstyrets leder: 

• Leder skal innkalle til møter i Kulturstyret i samarbeid med Kulturstyrets 
sekretariat. 

• Leder fungerer som møteleder hvis Kulturstyret ikke bestemmer noe annet. 
• Leder skal utarbeide innstillinger til alle søknader. 
• Leder skal utarbeide notater og vedtaksforslag til møtene angående aktuelle 

problemstillinger og saker Kulturstyret ønsker å følge opp.  
• Leder har hovedansvaret for å følge opp Kulturstyrets vedtatte handlingsplan. 
• Leder har det primære ansvar for å følge opp og avtale møter med søkere dersom 

dette trengs. 
• Leder skal fungere som Kulturstyrets kontaktperson overfor media, lærestedene 

SiO, Velferdstinget og andre.  
• Leder har ansvaret for den daglige kontakt med sekretariatet og oppfølging av 

Kulturstyret 
• Leder har hovedansvaret for utarbeidelse av forslag til budsjett og årlig 

handlingsplan. 
• Leder skal skrive et forslag til årsrapport. 
• Leder skal etter fullmakt ha ansvar for oppfølging og arbeid med saker i perioder 

hvor Kulturstyret ikke normalt samles. 
• Leder skal ha jevnlig kontakt med Velferdstingets Arbeidsutvalg  

 
 
 


