
 

Referat møte 29.01.2017 

Dato: Søndag, 29. januar 
Sted: Thon Hotel Åsgårdstrand 
Tid ved møtestart: kl. 10:00 
Tilstede:  
Felicitas Scheffknecht (UiO), Jeanette Viken (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Marte Raknerud Hoel 

(HiOA), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO), Emma van de Wetering 

(HiOA), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Rune Keisuke Kosaka (HiOA) 

Meldt forfall: 
Kamilla Skallerud (MTH), Fujan Parsa (UiO) Idun Kløvstad, Mikkel Lahlum (UiO), Joel Gianni 

(HiOA), Øyvind Berg Hansen (UiO) 

Ikke møtt: 
 

3 fra Oslo Student-TV presenter foreningen sin. 

Mediepotten 

Studentavisen INSIDE AS Driftstøtte hele 2017 Søkt: 200,000 Tildelt: 140,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 140 000 i driftstøtte til foreningen for hele 2017. 

 

Kulturstyret ønsker en redegjørelse for regnskapet fra 2016, spesielt med tanke på egenkapital. 

 

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. 

 

 

Argument tidsskrift Publikasjon hele 2017 Søkt: 360,000 Utsatt 
Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om publikasjonsstøtte på kroner 360 000 etter avtale med 

ansvarlig redaktør. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Oslo Student TV (OSTV) Driftstøtte hele 2017 Søkt: 250,000 Tildelt: 170,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 170 000 i driftstøtte til foreningen for hele 2017. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen til å finne flere inntektskilder. 

 

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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Store Foreninger 

Ida Kristine Gangstø Berg er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

Filologen Driftstøtte hele 2017 Søkt: 72,000 Tildelt: 45,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i driftstøtte til foreningen for hele 2017. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen til å delta på et regnskapskurs hos 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. 

 

Samfunnsviter'n Publikasjon vår 2017 Søkt: 30,000 Tildelt: 25,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i publikasjonsstøtte til foreningen for våren 2017. 

Kulturstyret ønsker at foreningen sender inn oppdatert informasjon om foreningens egenkapital.  

 

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 Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 30,000 Tildelt:  25,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftstøtte til foreningen for hele 2017. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen sterkt til å delta på et regnskapskurs hos 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. 

 

 

Medicinerforeningen Prosjektstøtte Søkt: 30,000 Tildelt: 10,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til Medicinerforeningens vårball. 

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

foreningens økonomi. Foreningen anmodes om å prisdifferensiere mellom studenter og ikke studenter som 

deltar på arrangementet. 

 

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

Helga Hele Uka (HHU) Prosjektstøtte Søkt: 30,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 30 000. I følge arrangementets 

budsjett er ikke støtte fra Kulturstyret inkludert, og heller ikke nødvendig for at prosjektet skal gå i pluss. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Nye Foreninger 

Arkeologisk 
studentforening og 
fagutvalg 

Prosjektstøtte Søkt: 30,000 Avslått 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 30 000. I følge arrangementets 

budsjett er ikke støtte fra Kulturstyret tatt med, og heller ikke nødvendig for at prosjektet skal gå i pluss. 

I følge Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser for aktive i foreningen. (jf. 

Tildelingskriteriene pkt. 3.1 b.). 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

Rethinking Economics 
HiOA 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 10,000 Tildelt: 5,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2017. Summen er 

inklusiv 3 000 kroner i oppstartstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenligning med 

andre foreninger, samt en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret tror ytterlige at 

moderorganisasjonen burde være behjelpelige med PR (roll-ups og lignende).  

 

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. 

 

EmmaSofia - Oslo 
studentlag 

Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 25,000 Tildelt: 4,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen 2017.  

Summen er inklusiv 2 000 kroner i oppstartstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 

sammenligning med andre foreninger, samtidig som Kulturstyret anmoder søkeren til å snakke med 

morsforeningen om støtte til PR. 

 

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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EmmaSofia - Oslo 
studentlag 

Prosjektstøtte Søkt: 10,000 Tildelt: 5,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til EmmaSofias debatt. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en sammenligning med andre prosjekter. 

 

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. 

 

 

Ifi Rotor Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 10,000 Tildelt: 6,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2017. Kulturstyret 

anmoder søkeren til å snakke med andre støtteordninger og instituttet for å diversifisere inntektskildene. 

 

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. 

 

 

Linjeforening for 
Samfunnsernæring 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 8,300 Tildelt: 4,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen til å finne flere inntektskilder. 

 

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. 

 

Nordic Harmony Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt; 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i prosjektstøtte til Nordic Harmony. 

 

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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Studentprogramforeninger 

Menageriet Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 9,000 Tildelt: 4,500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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. 

 

 

Instituttforeninger 

Fagutvalget ved 
Økonomisk Institutt 

Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt: 10,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til Aktualitetsuka. 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 Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Faglig relaterte foreninger 

Rethinking Economics 
Blindern 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 18,500 Tildelt; 5,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen til å delta på et regnskapskurs og få hjelp til utforming av søknader hos 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. 
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Politiske foreninger 

Den Konservative 
Studenterforening (DKSF) 

Prosjektstøtte Søkt: 1,800 Tildelt; 1,800 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 800 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. 

 

 

Oslo Grønne Studenter Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 2,500 Tildelt: 2000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 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. 

 

Arrangementsforeninger 

Viadukt Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 16,000 Tildelt: 8,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen for hele 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. 

 

UKA på Blindern Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt: 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i prosjektstøtte. 

Utbetalingen skjer under forbehold av tilbakebetaling ved overskudd grunnet fondtilknytting. 

 

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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Andre studentforeninger 

Studentrådet ved 
Steinerhøyskolen. 

Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 12,341 Tildelt: 10,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Samtidig føler 

Kulturstyret at Rosa Kompetanse burde bli støttet av utdanningsinstitusjonen. 

 

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. 

 

 

Studentforeningen Frappé Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 10,000 Tildelt: 10,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

 

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. 

 

Studentrådet ved 
Staffeldtsgate 

Prosjektstøtte Søkt: 10,000 Avslått 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 10 000. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen til å delta på et regnskapskurs og få hjelp til utforming av søknader hos SiO foreninger. 

Kulturstyret anmoder søkeren til å søke om driftstøtte og ber om et budsjett. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Tidsskrifter og Medier 

Filosofisk supplement Publikasjon vår 2017 Søkt: 17,000 Tildelt: 17,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17000 i publikasjonsstøtte 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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Socius Publikasjon vår 2017 12,000 Tildelt: 12,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i publikasjonsstøtte til foreningen for våren 2017. 

Kulturstyret anbefaler foreningen å delta på et regnskapskurs hos 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. 

 

 

Internationale og etiske foreninger 

Erasmus Student Network Prosjektstøtte Søkt: 10,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 10 000. I følge Kulturstyrets 

tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser. (jf. Tildelingskriteriene pkt. 3.1 b.) 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 

 

Humanitære og ideelle foreninger 

ICJ - Student Driftsstøtte hele 2017 Søkt: 10,000 Tildelt: 1,500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 500 i driftstøtte til foreningen for hele 2017.  

 

I følge Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser for aktive i foreningen. (jf. 

Tildelingskriteriene pkt. 3.1 b.) Kulturstyret oppfordrer foreningen til å delta på et regnskapskurs hos 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. 

 

 

Effektiv Altruisme UiO Driftsstøtte vår 2017 Søkt: 11,795 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte på kroner 11 795. Budsjettet var delvis 

uforståelig. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å delta på et regnskapskurs hos SiO foreninger, og 

deretter søke på nytt. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
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Menneskerettighetsuka Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt: 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i prosjektstøtte. På grunnen av tidligere erfaringer, 

forventer Kulturstyret å få tilsendt en rapport og en detaljert og oppdatert oversikt over regnskapet i 

etterkant av arrangementet. 

 

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 

Osloensis Squash 
Driftsstøtte Vårsemester 
2017 

Søkt: 9,000 Tildelt: 4,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 

 

 

Legestudentenes 
Idrettsklubb- LIK 

Driftsstøtte Hele 2017 Søkt: 25,000 Tildelt: 20,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte til foreningen for hele 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. 

 

 

Møteslutt klokken 14:25 
 


