
 

 

KULTURSTYREMØTE – Juni 2018      

 

Tidspunkt:  klokken 16:30 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 
Tilstede: Idun Kløvstad(UiO), Henrik Hung Haram (UiO), Henrik Bjørnedalen(UiO), Synthia 

Zaman(UiO), Emma van de Wetering (OsloMet), Mariam Butt (OsloMet), Ida Kristine Gangstø Berg(UiO), 
Ingvild Garmo Nilsson(UiO), Didrik Svellingen(UiO). 

 
   
Meldt forfall: Kamilla Skullerud(OsloMet), Marius Frans Linus Hillestad(UiO), Emilie Skjold 

Pettersen(UiO). 

 
 

Ikke møtt:  

 
 
STORE   

Amatøren Driftsstøtte Søkt: 35 000 

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 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

  

Psykologisk Selskab                                           Driftstøtte Søkt: 65 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 60 000 hvorav 50 000 er oppstartstøtte og 10 000 er 

driftstøtte. 

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. 

 

 

 



 

 

Lillesalen Konsertserie                                Investeringsstøtte Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om Investeringsstøtte. Kulturstyret ser på søknaden som 

en driftssøknad og oppfordrer foreningen om å søke driftsstøtte høsten 2018. 

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 ved det teologiske menighetsfakultetet                                 

 Prosjektstøtte Søkt: 46 100 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 20 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å dekke leie av utested. 

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. 

 

NYENYE   

FAB – Fremadstormende Akademikers Bordtennisforening  

 Driftsstøtte Høst 2018 Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 2 500 til prosjektstøtte for semesterstart. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen om å søke driftsstøtte til høsten.  

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   

Studentenes Elektronikkforening (SEF) Driftstøtte Høst 2018 Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 

søke driftsstøtte til høsten 2018. 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 



 

 

Linjeforeningen for Osteopati  Prosjektstøtte      Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 000 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 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8.  

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

vedtaket. 

 

 
Instituttforeninger 

Sosiale Studenter                                             Driftsstøtte                                        Søkt: 5 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 3 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å fullfinansiere arrangementene. Foreningen oppfordres om å søke noe støtte 

hos 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 Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

 

Fakultetsforeninger   

Realistforeningen  Prosjektstøtte Søkt: 20 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre hadde ikke mulighet til å behandle Realistforeningens søknad på forrige 

møte, da for mange av de oppmøtte var inhabile. Det vil bli gjort et hastevedtak på mail.   

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.  

 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)  

                                                                             Driftstøtte  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 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 



 

 

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

vedtaket. 

 

Kjellerutvalget, Traugots Kjeller  Driftstøtte Høst 2018  Søkt: 12 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 12 000 i driftsstøtte. Kulturstyret ber foreningen om å 

sende inn dokumentasjon 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 Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

 

Musikk og teaterforeninger   

A Scalpella Driftsstøtte Vår 2018     Søkt: 4 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret 

ikke ønsker å støtte videre oppbygging av foreningens egenkapital. Kulturstyret har forståelse for at 

foreningen sparer for å arrangere konsert, men ser ikke at en konsert vil koste så mye. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen om å bruke av egenkapitalen, eller legge ved en konkret plan for hvordan 

pengene skal brukes, gjerne med budsjett, før foreningen søker på nytt.   

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

 

Interesse- og hobbyforeninger    

Blindern Rockeswing                                 Driftsstøtte Vår 2018  Søkt: 28 681 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 10 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Foreningen oppfordres sterkt til å delta på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger før 

de søker på nytt.  

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   

Trip – Psykologisk reiseforening Driftsstøtte vår 2018     Søkt: 2 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 2 000 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 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

 

Fadderforeningen ØAS Driftsstøtte Høst 2018 Søkt: 25 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at det anses 

som institusjon sitt ansvars å finansiere slike tiltak. (Jf. § 3.1.f i Kulturstyrets tildelingskriterier.)  

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

 

Litteraturfestivalen STED Prosjektstøtte Søkt: 20 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 15 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ser behovet for mer, da foreningen har budsjettert med Kroner 15 000. 

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. 

 

NESCO – Nepalese Student Community in Oslo   

                                                                Driftsstøtte Vår 2018 Søkt: 6 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Foreningen oppfordres om å få 

søknadsveilending hos SiO Foreninger og delta på regnskapskurs før de søker igjen for høst 2018.  

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

The Welfare Council’s Culture board hereby denies the application for operations grant.  



 

 

Information about how to appeal this verdict is given in the Welfare councils statute §9-8. 

For detailed information about the verdict, send an e-mail to kulturstyreleder@studentvelferd.no  

   

Andre Studentforeningerdeelle foreninger   

Studentrådet ved Steinerhøyskolen Driftstøtte Høst 2018 Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Foreningen må legge ved dokumentasjon 

på at de har deltatt på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger for at Kulturstyret skal behandle en ny 

søknad. Foreningen oppfordres også om å delta på søknadsveiledning 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. 

 

Humanitære og ideelle foreningere foreninger  

ICJ- Studentnettverk Driftstøtte Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at foreningen 

søker for perioden h18/v19. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke driftsstøtte til høsten 2018. 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8. 

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

vedtaket. 

 
Idrettsforeningereelle foreninger   

OSI Friidrett Driftstøtte Søkt: 26 575 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 5 000 i driftsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å finne andre inntektskilder for å dekke sine høye utgifter.  

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. 

 

Møteslutt klokken: 17:45                                     referent: Elella Daba                                                                                                                                           

 
 

 

 


