
 

KULTURSTYREMØTE – November 2018 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag, 10. november, klokken 16:30 

Sted:   Sognsveien 77B, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Idun Kløvstad, Henrik Haram, Thina Sæland, Ingvild Garmo Nilsson, Kamilla 

Skallerud, William Sæbø, Johan Christian Torsvik Bruun, Didrik Svellingen, Martine 

Hoseth, Mariam Butt, Rune Keisuke Kosaka  

 

Meldt forfall:  Olav Skurdland  

 

Ikke møtt:  

 

 

 

 

 

 

STORE   

 

Barn oss imellom                       

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfatter det som at 

foreningen søker for skoleåret og foreslår at det heller søkes om prosjekt til neste møte og drift 

vår på vårsemesteret. Foreningen mottar egen mail fra Kulturstyreleder angående vedtaket.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

 

Mål og Makt                       

 Publikasjonstøtte Høst 2018                                Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

foreningen trukket søknaden før behandling. 

 

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
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NYE   

 

Metaforeningen på PSI                       

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 2 225 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 2 225 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å søke midler fra instituttet. 

 

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. 

 

 

Futurum                        

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 2100 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å finne 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 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

OsloMet Tennis                        

 Driftstøtte Hele 2018                                Søkt: 16 200 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunn for vedtaket er at foreningen 

allerede har fått helårsstøtte for 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. 

 

 

 

 

http://www.studentvelferd.no/
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Linjeforeningen Machiavelli                         

     Prosjektstøtte                                Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5600 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å sende inn økonomirapport i etterkant av arrangementet. 

 

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 

 

Sosialantropologisk foreningen (SAF)  

 Driftstøtte Høst 2018 Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5270 i driftstøtte. 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. 

 

 

POLITISKE FORENINGER 

 

Oslo Sosialistiske Studenter  

 Driftstøtte Høst 2018 Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9000 i 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. 

 

 

 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Livssynsforeninger   

 

Lukas   

 Driftstøtte Søkt: 3 500  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3500 i 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 

 

 

Interesse- og hobbyforeninger   

 

Ostesmørbrød foreningen 

 Driftstøtte Søkt: 8650  

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

kun har budsjettert med pengene de fikk i januar. 

 

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   

 

Speilvendt   

 Prosjektstøtte Søkt: 4 750  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

kulturstyret ikke ønsker å fullfinansiere dette 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 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Samfunnsgeografen  

 Prosjektstøtte  Søkt: 3 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3000 og omgjør søknaden til drift. 

 

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. 

 

 

Antropress  

                                         Prosjektstøtte                                           Søkt: 12000  

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte med mulighet for hastevedtak 

dersom foreningen søker støtte på nytt for dette prosjektet. 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

l 

 

 

Møteslutt klokken 17:40        Referent: Elella Daba  

 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no

