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KULTURSTYREMØTE – DESEMBER 2017 

Tidspunkt:  Onsdag, 6. desember, klokken 16:30 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 
Tilstede:  Felicitas Scheffknecht (UiO), Emilie Skjold Pettersen (UiO),  

Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO),   
Idun Kløvstad (UiO), Kamilla Skallerud (HiOA), Henrik Bjørndalen (UiO),  
Synthia Zaman (UiO), Mariam Butt (HiOA), William Sæbø (HiOA),  

 
Meldt forfall:  Emma van de Wetering (HiOA), Marcus Pettersen Irgens (UiO),  

Martine Gjerde (HiOA), Henrik Hung Haram (UiO). 
Ikke møtt: 
 
 
 
 
 
STORE   
 
Samfunnet Bislet Investeringsstøtte Søkt: 103 437 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 44 125 i investeringsstøtte til foreningen. Bakgrunnen 
for vedtaket er en behovsvurdering av investeringen (1 kassa), samt at Kulturstyret ikke ønsker 
dekke mva. da det er noe foreningen får igjen. 
 
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 
 
Realistforeningen Investeringsstøtte Søkt: 59 525 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 59 525 i investeringsstøtte 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 
 
Realistforeningen Driftstøtte Høst Søkt: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 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 
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Det Norske Studentersamfund Prosjektstøtte Søkt: 13 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret ser dette som en del 
av problemstillingen med tildelingskriteringer 3.1.a. angående søkere som får støtte direkte fra 
Velferdstinget. Kulturstyret synes dette prosjektet er utenfor vår mandat å støtte ytterligere. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 
   
NYE   
 
SonoStudMed Driftstøtte Høst Søkt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 500 i driftsstøtte til foreningen høsten 2017. 
Kulturstyret mener at hovedaktiviteten til foreningen faller unner Kulturstyrets tildelingskriterier 
3.1.e; arrangementene burde falle innenfor rammen av undervisningen og ses derfor på som for 
faglige.  Kulturstyret ønsker å bidra til det sosiale rammeverket allikevel og bevilger midler som 
kan brukes til forfriskninger. 
 
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 
 
Homebrew Investeringsstøtte Søkt: 2 276 
Velferdstingets Kulturstyre har valgt å behandle foreningens søknader samlet. Kulturstyret 
bevilger kroner 3 959 i oppstartsstøtte. Bakgrunnen på vedtaket er en behovsvurdering og en 
sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet og aktivitetsnivå. 
 
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 
 
Homebrew Driftstøtte Høst Søkt: 3 683 
Se vedtak på søknad om investeringsstøtte. 
 
Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo Prosjektstøtte Søkt: 2 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte 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 
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Instituttforeninger   
 
Frederik Driftstøtte Høst Søkt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 i investeringsstøtte til foreningen høsten 2017. 
Bakgrunnen på vedtaket er en behovsvurdering. 
 
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   
 
Forening for dansekunst Prosjektstøtte Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret mener at dette 
burde ha vært en del av en driftstøttesøkand, og foreningen må derfor sende en ny søknad i 
januar. I tillegg anbefaler Kulturstyret foreningen å delta på regnskapskurs og veiledning i regi av 
SiO Foreninger.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 
Andre studentforeninger   
 
Tvergastein Driftstøtte Vår Søkt: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2018.  
 
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 19:45 
Referent: Sarah Sørensen 
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