
 

Referat møte 31.05.2017 

Dato: Onsdag, 31. mai 
Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje 
Tid ved møtestart: kl. 16.30 
Tilstede:  
Felicitas Scheffknecht (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO),  

Emilie Skjold Pettersen (UiO), Emma van de Wetering (HiOA),  

Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Gunvor Evenrud (UiO),  

Øyvind Berg Hansen (UiO), Idun Kløvstad (UiO) og Rune Keisuke Kosaka (HiOA) 

Meldt forfall: 
Fujan Parsa (UiO), Joel Gianni (HiOA), Marte Raknerud Hoel (HiOA) 

Ikke møtt: 

Store Foreninger 

Emma van de Wetering er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

HiOA-IL Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 31,650 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte til foreningen for høsten 2017. Bakgrunnen for 

vedtaket er at budsjettet som foreningen har lagt ved søknaden er ufullstendig og uklart. 

 

Foreningen oppfordres til å søke på nytt, etter at de har deltatt på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Medicinerforeningen Driftstøtte hele 2017 Søkt: 30,000 Tildelt: 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for 

bevillingens 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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 
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Nye Foreninger 

Homebrew Driftstøtte 2017 Søkt: 5,563 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte på kroner 5,563. Bakgrunnen for avgjørelsen er 

uklarheter i budsjettet, samtidig som det settes spørsmålstegn på den sterke begrensningen av medlemstall. 

 

Foreningen oppfordres til å søke på nytt, og anbefaler veiledning hos SiO Foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Jusstudentar for klarspråk Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 13,430 Tildelt: 6,550 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 550 i driftsstøtte til foreningen for 2017. Kulturstyret 

anmoder foreningen til å finne flere inntektskilder. Dessuten er oppleggene veldig faglige, men Kulturstyret 

ønsker å støtte det sosiale opplegget til foreningen. 

 

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Faglige foreninger 

Helseledernes 
Studentforening 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 5,000 Tildelt: 4,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. 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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Studentforeningen 
Veneficius 

Driftstøtte hele 2017 Søkt: 25,000 Tildelt: 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre prosjekter, samt en vurdering av foreningens 

økonomi.  

 

Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. 
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Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Studentenes 
Elektronikkforening 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 5,000 Tildelt: 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 600 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er at tross oppfordring av Kulturstyret under forrige søknadsperiode, blir det fortsatt 

ikke gjort rede for alle budsjettpostene (jf brusautomat).  

 

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

Fysikkforeningen Driftstøtte vår 2017 Søkt: 25,000 Tildelt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Kulturstyret 

ønsker ikke å støtte T-skjortene. I følge Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser. (jf. 

Tildelingskriteriene pkt. 3.1 b.); Kulturstyret anbefaler at foreningen søker om midler hos instituttet eller 

fakultetet. 

 

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

Politiske foreninger 

Rødt Studentlag Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 8,000 Tildelt: 3,100 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 100 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre prosjekter, samt en vurdering av foreningens 

økonomi i tillegg til at Kulturstyret ikke støtter valgkamp. 

 

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 4 

Livssynsforeninger (Religiøse) 

Lukas Driftstøtte vår 2017 Søkt: 4,500 Tildelt: 2,500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre prosjekter, 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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Andre studentforeninger 

Gunvor Evenrud er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

Steinbiten akvarieforening Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 3,500 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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 27,700 Tildelt: 2,500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen til å finne flere inntektskilder, og råder dem til å snakke med utdanningsinstitusjonen 

sin om støtte. Kulturstyret benytter seg herved av sin mulighet til å bevilge for en annen periode enn den det 

er søkt for (jf. § 2.5 i Kulturstyrets tildelingskriterier). Bevillingens størrelse er basert på § 4.7 i 

Kulturstyrets tildelingskriterier. 

 

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 5 

Tidsskrifter og Medier 

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

bøygen Publikasjon hele 2017 Søkt: 20,000 Tildelt: 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i publikasjonsstøtte 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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8 

 

 

Musikk og teater  

Bjældeklang Driftstøtte hele 2017 Søkt: 8,000 Tildelt: 5,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

 

 

Tonus Uteri Driftstøtte hele 2017 Søkt: 2,000 Tildelt: 2,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen for 2017. Kulturstyret minner 

om at søkeren er pålagt å ha kontonummer i foreningens navn. 

 

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8 

 

 

Justivalen Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 20,000 Tildelt: 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte til foreningen for hele 2017. Kulturstyret 

minner om at søkeren er pålagt å ha kontonummer i foreningens navn. Det henvises til § 4.7 om at 

foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år må tilbakeføre gjenstående 

midler tilsvarende bevilgningen før perioden er omme. Med andre ord må overskudd tilbakeføres til 
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Kulturstyret etter gjennomført prosjekt og skal ikke gå til SJØ.  

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 Velferdstingets vedtekter§ 9-8. 

 

Møteslutt klokken 19:25 
Referent: Sarah Sørensen 

 

http://www.studentvelferd.no/

