
 

KULTURSTYREMØTE – FEBRUAR 2019 

 

 

 

Tidspunkt:  Lørdag, 2. februar, klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Idun Kløvstad, Henrik Hung Haram, Henrik Bjørnedalen, Didrik Svellingen, Isak 

Deisen, Marius Linus Hillestad, Ingvild Garmo Nilsen, Rune Keisuke Kosaka, David 

Benedicte Zumbo, Stine Dørensen, William Sæbø, Martine Myklebust 

 

Meldt forfall:  Thina Sæland, Kamilla Skallerud, Miriam Butt, Kari Anne Andersen, Marius 

Toresen, Johan Torsvik Bruun 

 

Ikke møtt: 

 

 

STORE   

 

Venstrealliansen                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 

 

 

Barn oss imellom                         

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 35 000 

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

det mangler budsjett for 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. 

 

 

BABEL Filmklubb                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret har tidligere 

oppfordret foreningen om å lese gjennom tildelingskriterier og handlingsplan, og omforme 

søknaden sin.  

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Vi ser forsøk på dette, men oppfordrer likevel foreningen om å se over hvilke deler av budsjettet 

de velger å bruke Kulturstyrets støtte på, til neste år.  

 

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. 

 

 

Litteraturtidsskriftet Lasso                       

 Publikasjonstøtte Våren 2019                                 Søkt: 29 115 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 29 115 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. 

 

 

Studentavisen INSIDE AS                        

 Driftstøtte Hele 2019                                             Søkt: 150 000 

Velferdstingets Kulturstyre har utsatt behandling av søknaden om driftstøtte. Søknaden vil 

behandles ved neste kulturstyremøte, etter avtale med foreningen.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Filologen                    

 Publikasjonstøtte Hele 2019                                   Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 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
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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GiGass                     

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 32 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 798 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ga støtte til snøplugger og klatresko i høst, samt en behovsvurdering. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen om å ta en lite leieavgift ved utlån av utstyr, slik at dere får en inntekt som 

kan brukes til vedlikehold og til å delfinansiere nytt utstyr på et senere tidspunkt.  

 

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. 

 

 

Economia OsloMet                     

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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   

 

MF-revyen                         

 Driftstøtte Vår 2019                                                 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. 

 

 

 

 

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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STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Studentenes Elektronikkforening                        

 Driftstøtte Vår 20189                                Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 

 

 

Lektorprogrammets Studentforening                       

 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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 

 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                        

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke midler fra institusjonen for mestringsseminaret. 

 

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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Frederik                         

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 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. 

 

 

Linjeforeningen Sosiale Studenter                         

 Prosjektstøtte                                Søkt: 7 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å skaffe flere inntektskilder, for eksempel i form av en medlemskontigent eller 

inngangspris.  

 

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. 

 

 

Fagutvalget Ved Økonomisk Institutt                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 

 

 

 

 

 

 

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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POLITISKE FORENINGER 

 

Venstrealliansen              

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 500 i underskuddsgaranti. 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. 

 

 

ARRANGEMENTSFORENINGER   

 

GalleriNeuf                         

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Foreningen oppfordres om å dra på regnskapskurs og økonomiveiledning i regi 

av SiO Foreninger.  

 

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                        

 Driftstøtte Høst 2018                                Søkt: 6 499 

The Welfare Council’s Culture board donates 6 499 Kroner in operations grant. The Culture 

Board encourages the association to participate in accounting course arranged by SiO.  

 

Associations that receive donations from The Welfare Council’s Culture Board must put our logo 

on their PR-materials. The logo can be downloaded from The Welfare Council’s website: 

www.studentvelferd.no 

 

Information about rights for appeal can be found in The Welfare Council’s statute §9-8.  

 

For detailed information send an e-mail to kulturstyreleder@studentvelferd.no 

 

 

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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Helga Hele Uka                       

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 

 

 

ANDRE STUDENTFORENINGER   

 

Norsk Start Oslo                      

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 11 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke på nytt med en mer detaljert plan og et mer detaljert budsjett, slik at det 

blir enklere å se hvilke tiltak som er rettet mot studenter og ikke. 

 

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   

 

Bøygen                        

 Publiksasjonstøtte Hele 2019                                  Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 

 

 

Speilvendt                      

 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt:30 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i publikasjonstøtte etter å ha gjort om 

søknaden fra driftstøtte til en søknad om publikasjonstøtte. 

 

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

 

 

INTERNASJONALE OG ETISKE FORENINGER   

 

Vietnamesisk Studentforening i Oslo (VSO)                     

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 22 425 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 250 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. 

 

 

HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER   

 

Amnesty Jus Oslo                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 

  

 

Amnesty Student Blindern       

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 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 

 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
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Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §9-8.  

 

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

om vedtaket. 

 

 

Ingeniører Uten Grenser                       

 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt: 6 300 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 300 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. 

 

 

IDRETTSFORENINGER   

 

UiO Tennis                       

 Driftstøtte Vår 2019                                                 Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å søke på nytt. Foreningen får egen mail fra Kulturstyreleder der det etterspørres noe 

tilleggsinformasjon om Norges Studenttennisforening og foreningenes forhold.  

 

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 15:15       Referent: Elella Daba 

 

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

