
 

KULTURSTYREMØTE – JANUAR 2018 

 

 
 
 
Tidspunkt:  Onsdag, 24. januar, klokken 16:30 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 
Tilstede:   Idun Kløvstad (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Emma van de Wetering 
  (OsloMet), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Henrik Hung Haram (UiO), Mariam Butt 
  (OsloMet), Henrik Bjørndalen (UiO), Synthia Zaman (UiO), William Sæbø (OsloMet), 
  Ingvild Nilsson (UiO) og Stine Sørensen (UiO). 
 
Meldt forfall:  Emilie Skjold Pettersen (UiO), Marcus Pettersen Irgens (UiO) og Kamilla Skallerud 
  (OsloMet).  
 
Ikke møtt: 
 
 
 
 
 
 
STORE   
 
 
FN- studentene Oslo Driftsstøtte Søkt: 60 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte, da Kulturstyret ikke oppfatter at 
arrangementet er rette mot studenter. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Speilvendt Driftsstøtte Søkt: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftstøtte til foreningen i 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
 
  

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no


 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
bøygen Publikasjonstøtte Søkt: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i publikasjonsstøtte til foreningen i 2018.  
Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke gir støtte til nedbetaling av gjeld.  
 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Filologen Publikasjonstøtte Søkt: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 42 800 i publikasjonsstøtte til foreningen i 2018.  
Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke gir støtte til betaling av honorar.  
 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Argument tidsskrift Driftsstøtte Søkt: 322 150 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 280 000 i driftstøtte til foreningen i 2018.  
Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret, pga. gjeldende tildelingskriterier, ikke ønsker å øke 
støtten til honorar.  Det ble også søkt om fem utgaver i fjor og Kulturstyret velger dermed å legge 
seg på samme beløp med oppfordring om at foreningen fremover søker Velferdstinget direkte. 
Kulturstyret anmoder foreningen til å delta på regnskapskurs og veiledning 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Studentavisen INSIDE AS Driftsstøtte Søkt: 400 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 150 000 i driftstøtte til foreningen i 2018.  
Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret, pga. gjeldende tildelingskriterier, ikke ønsker å øke 
støtten til lønn, men ønsker å være med og støtte oppstart av morgen møter. På grunn av 
tildelingskriteriene oppfordrer Kulturstyret foreningen fremover å søke Velferdstinget direkte.  
 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Oslo Student-TV Driftsstøtte Søkt: 205 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte, da søknaden inneholder såpass 
mange usikkerheter at det er vanskelig å behandle søknaden. Kulturstyret anbefaler foreningen å 
dra på søknadsveiledning hos SiO foreninger og levere søknad på nytt til neste møte.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
 
 
NYE   
 
Adhoc-gruppe MF-revyen Prosjektstøtte Søkt: 16 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i prosjektstøtte til foreningen.  Kulturstyret ber 
foreningen vurdere å innføre billettinntekter om det er noe de skal gjøre 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Mentorinitiativet Driftsstøtte Søkt: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte, da Kulturstyret mener dette bør 
støttes gjennom utdanningsinstitusjonen.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
HiOA Poker Investeringsstøtte Søkt: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
IFI Podcast Investeringsstøtte Søkt: 14 001 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 625 i investeringsstøtte til foreningen.  Bakgrunnen 
for 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Marco Polo Foreningen Driftsstøtte Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen i 2018.  Summen er 
inkludert oppstartsstøtte på kroner 2 000. Bakgrunnen for vedtaket er en behovsvurdering. 
Kulturstyret anmoder foreningen til å delta på regnskapskurs og veiledning 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

ENTRY Driftsstøtte Søkt: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte til foreningen i 2018.  Summen er 
inkludert oppstartsstøtte på kroner 2 000. Bakgrunnen for vedtaket er en behovsvurdering. 
Kulturstyret anmoder foreningen til å delta på regnskapskurs og veiledning 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 
 
Studieprogramforeninger   
 
Linjeforening for Samfunnsernæring Driftstøtte Søkt: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen våren 2018.  
Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke støtte til foredrag fra utdanningsinstitusjon. 
 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Menageriet Driftstøtte Søkt: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte til foreningen våren 2018.  
Bakgrunnen for 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Studentrådet Diakonova Prosjektstøtte Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til foreningen.  Bakgrunnen for 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
 
 
Faglige relatert foreninger   
 
Rethinking Economics Blindern Prosjektstøtte Søkt: 6 911 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen 
til å delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Rethinking Economics HiOA Driftstøtte Søkt: 7 600 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen 
til å delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Driftstøtte Søkt: 2 400 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 400 i driftstøtte 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Barn oss imellom Driftstøtte Søkt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Psykologistudenter Uten Grenser Oslo Driftstøtte   Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftstøtte til foreningen i 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Musikk og teaterforeninger   
 
Kling Kokos Driftstøtte Søkt: 12 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte til foreningen våren 2018.  
Bakgrunnen for vedtaket er at roll-up ble støttet ved forrige søknad, og som beskjed ved forrige 
søknad så ønsker ikke Kulturstyret å støtte innkjøp av hatter. 
 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
 
 
Arrangementsforeninger   
 
GalleriNeuf Driftstøtte Søkt: 17 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte til foreningen i 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
Helga Hele Uka Driftstøtte Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret bemerker at regnskapet 
er helt likt som i fjor, noe som de mener umulig kan stemme. Kulturstyret anmoder foreningen til 
å delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  
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Forening for dansekunst Driftstøtte Søkt: 22 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte til foreningen i våren 2018.  
Bakgrunnen for vedtaket er at noen poster er overbudsjettert. Foreningen oppfordres til å bruke 
rimeligere lokaler, for eksempel på Chateau Neuf. Foreningen kan også søke prosjektstøtte for 
nyoppstartede arrangementer.   
 
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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket.  

 
 
 
Andre studentforeninger   
  
Studentrådet ved Det  
teologiske Menighetsfakultet                     Driftsstøtte Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 
delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 
 
Tidsskrifter og medier   
 
Filosofisk supplement Driftsstøtte Søkt: 17 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i driftstøtte 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
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Internasjonale og etiske foreninger   
 
Oslo Model United Nations Society Driftstøtte Søkt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 
delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
Latinamerikansk forening (LAF) Driftstøtte Søkt: 14 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftstøtte til foreningen våren 2018.  
Bakgrunnen for 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
Somalisk studentforening Driftstøtte Søkt: 22 500 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Foreningen mangler å leverer 
regnskap fra forrige periode. Kulturstyret anmoder foreningen til å delta på regnskapskurs og 
veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
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Humanitære og ideelle foreninger   
 
Effektiv Altruisme UiO Driftsstøtte 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 
 
Idrettsforeninger   
 
GiGass Driftsstøtte 5 300 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 300 i driftstøtte til foreningen våren 2018.  
Kulturstyret anmoder foreningen til å delta på regnskapskurs og veiledning 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 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
Norges Idretthøgskoles Idrettslag (NIHI) Driftsstøtte 15 889 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 
delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO Foreninger. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
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Studenthytter   
 
Rishovd Studenthytte Driftstøtte 17 371 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 
søker støtte til marsmøtet, som er møtet der Kulturstyret behandler hyttesøknader. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 
 

Møteslutt klokken 19:55  
Referent: Jeanette Viken  
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	Tidspunkt:  Onsdag, 24. januar, klokken 16:30
	Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje.
	Tilstede:   Idun Kløvstad (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Emma van de Wetering   (OsloMet), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Henrik Hung Haram (UiO), Mariam Butt   (OsloMet), Henrik Bjørndalen (UiO), Synthia Zaman (UiO), William Sæbø (OsloM...
	Meldt forfall:  Emilie Skjold Pettersen (UiO), Marcus Pettersen Irgens (UiO) og Kamilla Skallerud   (OsloMet).
	Ikke møtt:
	Møteslutt klokken 19:55


