
KULTURSTYREMØTE – MAI 2018 

 
 
Tidspunkt:  Klokken 16:30 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 
Tilstede: Idun Kløvstad (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO - SD), Emma van de  
  Wetering (OsloMet), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Henrik Hung Haram (UiO), 
  Mariam Butt (OsloMet), Kamilla Skallerud (OsloMet), Henrik Bjørndalen (UiO), 
  Synthia Zaman (UiO), Ingvild Garmo Nilsson (UiO), Stine Sørensen (OsloMet)  
 
Meldt forfall:  Emilie Skjold Pettersen (UiO), Martine Gjerde (UiO),  
 
Ikke møtt:  Marcus Pettersen Irgens (UiO) 
 
 
 
 
 
 
STORE   
 
Veterinærmedisinsk Studentforening Drifttstøtte 2018 Søkt: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ser at foreningen trenger mer, siden det ikke er budsjettert med mer.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Medicinerforeningen Driftsstøtte 2018 Søkt: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte. 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
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Realistforeningen Driftsstøtte Våren 2018 Søkt: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftsstøtte.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
NYENYE   
 
OsloMet-revyen Prosjektstøtte Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om prosjektstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen 
om å søke igjen når arrangementer bedre planlagt. 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Ingeniører uten grenser Driftsstøtte 2018 Søkt: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte. 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Insj UiO Driftsstøtte 2018 Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at tiltaket 
ikke faller inn under våre prioriteringer. Kulturstyret mener også at det allerede finnes et slikt 
tiltak. 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
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Ostesmørbrød foreningen Driftsstøtte 2018 Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftsstøtte. Hele summen er oppstartsstøtte. 
Bakgrunnen for vedtaket er en behovsvurdering. Dertil ønsker Kulturstyret ikke å støtte innkjøp 
av kjøleskap så lenge foreningen ikke kan vise til at de et sted å ha det.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Studieprogramforeninger   
 
Linjeforening for Samfunnsernæring Prosjektstøtte Søkt: 2 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket at 
Kulturstyret ikke ønsker å fullfinansiere prosjektet.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Fysikkforeningen  Driftsstøtte Høst 2018 Søkt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 
Kulturstyrets vedtekter § 5.3. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke igjen til høsten. 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Instituttforeninger 
 
Den medievitenskapelige linjeforening Prosjektstøtte Søkt: 3 400  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 250 i prosjektstøtte. Kulturstyret ønsker ikke å 
fullfinansiere arrangementet og oppfordrer foreningen til å ta en liten egenandel. 
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
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Alexandria Driftsstøtte Vår 2018 Søkt: 6 700 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om driftstøtte. Kulturstyret forstår det som at det 
vedlagte budsjettet er mangelfullt. Foreningen oppfordres om å søke på nytt med fullstendig 
budsjett.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Fakultetsforeninger   
 
Realistforeningen Prosjektstøtte Søkt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Faglige relatert foreninger    
 
Jussbuss Prosjektstøtte Søkt: 8 269 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret støtte ikke reise for 
aktive i foreningen jf. § 3.1 b). 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
   
Politiske foreninger   
 
Veterinærmedisinsk Studentråd Driftsstøtte Høst 2018 Søkt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 
Kulturstyrets vedtekter § 5.3. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke igjen til høsten. 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
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Rødt Studentlag Driftsstøtte Hele 2018 Søkt: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Musikk og teaterforeninger   
 
Tonus Uteri Driftsstøtte Hele 2018 Søkt: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte. 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Interesse- og hobbyforeninger    
 
UiO finans- og investeringsforening                                                                    
                                                          Driftsstøtte Hele 2018 Søkt: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å skaffe 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
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Arrangementsforeninger   
 
UKA på Blindern Underskuddsgaranti Søkt: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i underskuddsgaranti.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Konsertforeningen Betong Prosjektstøtte  Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Trip- psykologisk reiseforening Driftstøtte Høst 2018 Søkt: 2 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 
Kulturstyrets vedtekter § 5.3. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke igjen til høsten.  
Dersom som deler av søknaden omhandler om våren, kan foreningen sende en ny søknad til 
neste møte som kun omhandler dette semester, eller sende inn en helårssøknad.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Andre Studentforeningerdeelle foreninger   
 
Studentforeningen Frappe  Driftsstøtte Hele 2018 Søkt: 14 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ønsker å subsidiere skoleklær.  
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
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Politihøgskolens avslutningsball 2018 Prosjektstøtte Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket var 
manglende regnskap. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke på nytt. 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Oslo Tekniker Samfund Prosjektstøtte Søkt: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i prosjektstøtte. 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
 
Studenthytterdeelle foreninger   
 
Streptokåken Driftsstøtte 2018 Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte. 
 
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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
IVSA Driftsstøtte 2018 Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 200 i driftsstøtte. 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 Vi 
oppfordrer også foreninger om å legge arrangementene sine inn i SiO Foreningers 
arrangementskalender.  
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8. 
 
 
Møteslutt klokken 18:00 
                                                                                                                   Referent: Sarah Sørensen 
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