
 

KULTURSTYREMØTE – desember 2018 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Fredag, 7. desember, klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Idun Kløvstad, Henrik Haram, Kamilla Skallerud, Isak Diesen, William Sæbø, Henrik 

Bjørnedalen, Thina Sæland, Ingvild Garmo Nielsen, David Zumbo, Martine 

Myklebust, Marius Thoresen 

 

 

Meldt forfall:  Olav Skurdland, Rune Keisuke Kosaka 

 

Ikke møtt:  

 

 

 

 

STORE   

 

Oslo Teknikker Samfund                      

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 70 953 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke separat til de forskjellige prosjektene. Bruk gjerne søknadsbiten til 

klatregruppen der dere spesifiserer hva pengene skal brukes på som mal. Hyttesøknad må inn 

som egen søknad. Dersom den kommer utenom mars-møtet må dette begrunnes.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Uka på Blindern                        

 Prosjektstøtte                                Søkt: 87 654 

Velferdstingets Kulturstyre har gjort om søknaden til søknad om underskuddsgaranti og bevilger 

Kroner 20 000 i underskuddsgaranti. Foreningen har mottatt 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. 

 

 

 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Blindern Studenterhjem Tekniske forening                        

  Investeringstøtte                             Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 39 500 i investeringstøtte. Kulturstyret ønsker ikke å 

støtte et overskudd, da foreningens overskudd går i fond.  

 

Minner om Kulturstyrets tildelingskriterier:  

4.7 Foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år, for eksempel 

foreninger som er tilknyttet fond, må ved et eventuelt overskudd betale tilbake hele eller deler av 

tildelingsbeløpet. Foreninger som driver innsamlingsaksjoner kan utelukkende søke midler til drift: 

og ikke til innsamlingsaksjonen i seg selv.  

 

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. 

 

 

SBIO                        

  Prosjektstøtte                                                                  Søkt: 125 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 100 000 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. 

 

 

Samfunnet Bislett                       

  Driftstøtte Høst                                                                 Søkt: 50 000 

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

foreningens budsjett går i overskudd uten at støtte fra Kulturstyret er en budsjettpost. Kulturstyret 

har også valgt å ikke støtte saluttkurs.  

 

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
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Realistforeningen                       

  Prosjektstøtte                                                                  Søkt: 70 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 31 000 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. 

 

 

 

NYE   

Norsk Start Oslo 

  Driftstøtte   Vår 2019                          Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 100 i oppstartsstøtte. 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. 

 

 

International Buddyboard OsloMet                     

                                                    Investeringtstøtte                                                                  Søkt: 3000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 1 000 i oppstartsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering og delvis mangelfull søknad. Foreningen oppfordres til å spesifisere 

arrangementene sine bedre i senere 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. 

 

 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Dungeons and Dragons Blindern                     

                                                    Investeringtstøtte                                                                  Søkt: 3000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 300 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. 

 

 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

FYSIO- Oslo                    

 Prosjektstøtte                             Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 15 000 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. 

 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Ifi-makers                        

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 11 908 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

svært mangelfull søknad.  

 

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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Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole            

 Driftstøtte                                 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

Kulturstyrets tildelingskriterier § 5.2 Søknader om driftsstøtte for vårsemesteret eller hele 

kalenderåret skal leveres slik at de kan behandles i løpet av vårsemesteret. 

 

Foreningen oppfordres om å søke igjen til våren.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt       

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

vurdering av hvor mye som vil subsidieres per deltakende student.  

 

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 

 

Odontologforeningen                     

 Prosjektstøtte                               Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

Kulturstyrets tildelingskriterier § 5.5 Når det søkes om midler til enkeltarrangement må søknad 

være Kulturstyret i hende slik at søknaden kan behandles på et møte i Kulturstyret minst en uke 

før arrangementet finner sted. 

 

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

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 25 000 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. 

 

 

Realistforeningen                  

 Prosjektstøtte                              Søkt: 20 000 

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

26.08.18 da for mange av de oppmøtte var inhabile.  

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 16 000 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. 

 

 

 

FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 

Maskineriet                       

 Prosjektstøtte                            Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 000 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 

 

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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POLITISKE FORENINGER 

 

Veterinærmedisinsk Studentråd                       

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 10 000 i driftstøtte. Dette er et unntaksvedtak og 

studentrådet kan ikke forvente å få støtte til drift ved en senere anledning.  

 

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. 

 

 

Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo                     

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 5 000 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. 

 

 

 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER   

 

Kling Kokos                        

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 000 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
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Livsynsforeninger (Religiøse) 

 

Muslimsk Studentsamfunn                        

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 3 000 

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

søknadsbrev og budsjett regner med en helt annen søknadssum enn det som er søkt om. 

Søknaden er derfor vanskelig å vurdere.  

 

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 Steinerhøyskolen 

                                          Driftstøtte høst 2018         Søkt: 7 200 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 700 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Kulturstyret ønsker ikke å støtte t-skjorter.  

 

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   

 

Teknovatøren                   

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 15 000 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. 

 

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

 Publikasjonstøtte Hele 2019                                Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 12 500 publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

at Kulturstyret kun støtter drift av høstsemesteret på høsten, ikke hele året. Søknadsbeløpet ble 

derfor kuttet i to.  

 

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. 

 

 

PARAGONE                      

 Publikasjonstøtte vår 2019                                Søkt: 26 450 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

Kulturstyrets vedtekter § 5.2 Søknader om driftsstøtte for vårsemesteret eller hele kalenderåret 

skal leveres slik at de kan behandles i løpet av vårsemesteret. 

 

 

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                       

 Publikasjonstøtte Høst 2018                             Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 12 000 i publikasjonstøtte.  

 

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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IDRETTSFORENINGER   

 

UiO Tennis                 

 Prosjektstøtte Søkt: 8050 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 750 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket et at 

Kulturstyret ikke ser behov for 25 timer med promotering og ikke ønsker å betale honorar til 

trenere. Kulturstyret velger å støtte 5 timers baneleie.  

 

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. 

 

 

Legestudentenes Idrettsklubb - LIK                       

 Prosjektstøtte                                Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 25 000 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. 

 

 

 

 

 

Møteslutt klokken 19:00 

Referent: Elella Daba 

 

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