Søknad om midler til Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus, 2017
Svein Tømmerdal d.y, leder av Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus, september 2016
Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus (heretter Kulturstyret) legger frem to ulike forslag
til årets søknadssum
Forslag: Kulturstyret søker om totalt 2 800 000 kr for 2017. 2.540.000 kr i tildelingsstøtte
260.000 kr i mediestøtte
Alternativforslag: Kulturstyret søker om totalt 2 700 000 kr for 2017. 2.440.000 kr i
tildelingsstøtte 260.000 kr i mediestøtte
Om oss
Kulturstyret bevilger penger fra semesteravgiften til en variert og stor mengde studentforeninger
etter et reglement fastsatt av VT. Kulturstyrets overordnede mål er å gi økonomisk grunnlag for
mest mulig studentvelferd på så mange læresteder som mulig innenfor de rammer vi disponerer. Vi
anser årets søknadssum som nødvendig for å kunne opprettholde og stimulere til et aktivt
studentmiljø på alle SiOs institusjoner.
Beretning 2016
I inneværende periode har vi sett en reduksjon i aktivitet hos nyere foreninger, men et mer ambisiøst
program hos flere av de mer etablerte foreningene. Vi har lyktes i å nå målene i handlingsplanen om
å støtte flere arrangementer som setter internasjonale studenter i kontakt med nasjonale studenter. Vi
har ikke lyktes med ambisjonen om å få trykket brosjyre i forbindelse med semesterstart grunnet
kapasitetsproblemer hos Det Norske Studentersamfund, men avholdte, i samarbeid med
Velferdstinget, en vellykket sommerfest tross kolliderende datoer.
Utsikter mot 2017
Vi ser med optimisme på neste år og forventer ytterligere økning i aktiviteter, særlig gitt større
kapasitet hos leder. Søknadsbeløpet ligger likevel noe under historiske tildelinger ettersom det ble
foretatt en endring vedrørende søkere der hvor to større aktører ble flyttet fra Kulturstyret til
Velferdstinget.
Bakgrunnsinformasjon for søknad:
Da vi søker om redusert tildeling for 2017 sammenlignet med foregående år ønsker vi først og
fremst å understreke at dette er et unntak grunnet flytting av to søkere fra Kulturstyret til
Velferdstinget. Tildeling til disse foreningene utgjør omtrent 300 000 kr i året.
År

Bevilgningsbeløp Økning i %

Inngående EK

Tildelt

2010

2450000

600000

2970000

2011

2640000

8,00%

400000

2850000

2012

3030000

15,00%

400000

3430000

2013

3661019

21,00%

-

3492013

2014

3410000

-7,00%

89006

3131879

2015

3450000

1,00%

197127

3001500

0,00%

1476847

Redegjørelse for forslag I
Kulturstyret er av den oppfatning av økt stillingsandel hos leder vil medføre flere søkere. Det
forventes økt tilslutning til Kulturstyrets tilbud gitt kapasitet til å drive utadrettet virksomhet. Etter
flere års erfaring er dette en løsning behøves og som vil kunne utgjøre en vesentlig forskjell og
derav inkludere langt flere institusjoner. P.t er altfor få utdanningsinstitusjoner en del av det
overordnede studentkulturtilbudet. Ettersom endret praksis hos Velferdstinget tilsier at foreninger
og parlamenter som ikke før var støtteberettiget er nå kvalifisert til å søke hos Kulturstyret, fordrer
det en sum til å kunne imøtekomme et slikt behov.
Redegjørelse for alternativforslag
Dette forslag forutsetter at det ikke gis støtte til økt stillingsandel hos leder, derav ingen økt
tilslutning blant de som per dags dato ikke er kjent med vår ordning, så vel som et fravær av nye
søknader fra foreninger og parlamenter som vil være de facto støtteberettiget jfr nylige endringer i
tildelingspraksis.
Vi håper på positiv tilbakemelding og vil være tilgjengelig for oppklarende spørsmål. telefon 944 22
786 epost kulturstyreleder@studentvelferd.no
Vennlig hilsen,
Svein Tømmerdal d.y
Leder av Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus

