
 

 

KULTURSTYREMØTE – August 2018 

 

 
 
 
 
Tidspunkt:  klokken 10:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 

Tilstede: Idun Kløvstad, Henrik Haram, Henrik Bjørnedalen, Ingvild Garmø Nielsen, Isak Diesen, 

Marius Thoresen, Olav Skurdland, Thina Sæland, Rune Keisuke Kosaka, Stine Sørensen 

 
   

 
Meldt forfall: Martine Myklebust, William Sæbø, Miriam Butt, Kamilla Skallerud, Didrik Svellingen  

 

 
 

Ikke møtt:  

 
 
 
Klage    

Studentrådet ved det teologiske menighetsfakultet

 Prosjektstøtte Søkt: 46 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 31 500 i prosjektstøtte etter annengangsbehandling. 

Bakgrunnen for vedtaket er en vurdering av hva Kulturstyret mener det er rimelig å dekke for en uke 

med arrangementer på denne størrelsen. Kulturstyret har forståelse for at fadderuke bør være gratis, 

og har derfor fra forrige vedtak besluttet at det er rimelig å gi noe støtte til leie av lokale, da 

foreningen ikke har et studentdrevet alternativ i denne perioden. Vi ønsker likevel å oppfordre om å ta 

en liten inngangssum når det avholdes større ting som konserter og liknende.  

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  Driftsstøtte høst 2018 Søkt:6 900 

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

søke på nytt med et helhetlig budsjett. Foreningen skal ha fått egen mail med mer informasjon.  

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 

Alexandria                                         Driftsstøtte høst 2018                               Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 700 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å sponse lisens på et program til en enkeltperson. Foreningen oppfordres til å 

finne ut om dette kan skaffes via OsloMet, eller om det finnes en måte hvor foreningen kan beholde 

lisensen over en lengre periode, selv om styret skulle byttes ut.  

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 OsloMet Driftstøtte høst 2018 Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 3 000 i driftsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen å 

søke støtte fra sitt institutt i tillegg til støtten fra Kulturstyret.  

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. 

Rethinking Economics Blindern Driftsstøtte høst 2018 Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 5 000 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. 

Interesse- og hobbyforeninger    

Kristianiastudentenes Haandbyggerlaug                     

 Driftsstøtte høst 2018  Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 17 500 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Da foreningen ser ut til å søke en samlet sum som er ca. lik hvert år, uavhengig av 

semestre, ønsker Kulturstyret å oppfordre foreningen om å begynne å søke helårsstøtte fra januar av.  

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 Driftsstøtte høst 2018 Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 16 000 i driftsstøtte hvorav kroner 1000 er 

investeringsstøtte på bakgrunn av nye lokaler.  

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. 

 

Tidsskrifter og medier   

Veneficus Tidsskriftet Publikasjonstøtte høst 2018 Søkt: 7 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 5 000 i publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

budsjettet viser at foreningen kun trenger 5000 kr. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra på 

søknadsveiledning i regi av SiO. Foreningen anbefales også å rydde opp i abonnementsinntektene 

sine, da dette ser ut til å være et gjentagende problem, basert på tidligere søknader.  

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. 

 
 

Humanitære og ideelle foreningere foreninger  

Amnesty Student Blindern Driftsstøtte høst 2018 Søkt:10 000  

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte med mulighet for hastevedtak dersom 

foreningen søker på nytt. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å sende fullstendig budsjett. 

Foreningen skal ha mottatt egen mail med utdypende forklaring.  

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   11:45                                                                            Referent: Elella Daba 

 
 

 

 


