
 

KULTURSTYREMØTE – 10. APRIL 2019 

 

 

 

 

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

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede: Idun Kløvstad, Henrik Hung Haram. Kamilla Skallerud, Martine Myklebust, Ingvild Garmø 

Nilsson, Henrik Bjørnedalen, Thina Sæland, Marius Toresen, William Sæbø 

 

Meldt forfall:  Johan Torsvik Brunn 

 

Ikke møtt: 

 

 

 

STORE   

Studenthytta                     

 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt: 75 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 75 000 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. 

 

 

Nordmarkskappellet                        

 Driftstøtte Hele 2019                                 Søkt: 70 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret støtter aktiviteter som er 

rettet mot studenter knyttet studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Da foreningen ikke fører 

statistikk som differensierer mellom studenter og ikke-studenter, og så vidt vi kan se, heller ikke 

har tatt fjorårets oppfordring om å prioritere studenter ved for eksempel rabattert pris, kan 

Kulturstyret ikke se at hyttens drift er studentrettet. 

 

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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Farmasøytenes Idrettsforening FIF                   

 Driftstøtte Hele 2019                                                       Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 etter å ha gjort om søknaden til søknad om 

prosjektstøtte. Dersom prosjektet med å reparere veggen med råte går i overskudd, for eksempel 

ved at foreningen får støtte fra andre steder, skal hele eller deler av Kulturstyrets bevilgning betales 

tilbake. For å forsikre oss om dette, må foreningen sende Kulturstyret en økonomisk rapport med 

både inntekter og utgifter for reparasjonen så snart arbeidet er utført. 

 

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. 

 

 

Kristianiastudentenes Haanbryggerlaug                         

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 68 200 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte kjøp av ingredienser til ølbrygging. Foreningen oppfordres også å 

finne andre inntektskilder slik at Kulturstyret ikke må betale for så mye forbruksmateriell.  

 

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. 

 

 

BI Athletics                  

 Investeringstøtte                    Søkt: 70 000 

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

Kulturstyret ikke forstår hvorfor disse utgiftene var uforutsett da BI Athletics søkte støtte fra 

Velferdstinget. I tillegg må foreningen vise til aktivitet dersom det er behov for å motta bevilgning 

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. 

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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Studentorkesteret STRYK                   

 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt: 32 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 32 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

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. 

 

 

NYE   

Lex Informatica Studentforening                      

 Driftstøtte Vår 2019                                  Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å dra på regnskapskurs i regi av SiO og legge ved en ryddig budsjett dersom foreninger 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. 

 

 

Novus Student Association                        

 Driftstøtte Vår 2019                                  Søkt: 19 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 500. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å finne 

flere inntektskilder, for eksempel i form av inngangspenger på arrangementene.  

 

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   

Sosialkontoret – Linjeforeningen for sosialt arbeid ved OsloMet 

 Driftstøtte Vår 2019     Søkt: 9 902 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 395 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å kutte ned matutgifter og skaffe whiteboard fra OsloMet. Kulturstyret vil også bemerke at 

faglige arrangementer bør støttes av institusjonen.   

 

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. 

 

 

Mikro: Linjeforeningen for Robotikk og Intelligente Systemer  

 Prosjektstøtte    Søkt: 14 025 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke støtte fra Fordelingsutvalget.  

 

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. 

 

 

Fashion Production  

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte for vårsemesteret. Støtten er omgjort 

til kun å gjelde vårsemesteret. Dette er fordi foreningen kun har beskrevet aktivitet som skjer på 

våren. Dersom foreningen har aktivitet på høsten, anbefales de å søke ny støtte da. Foreningen 

oppfordres også til å finne andre 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. 

 

 

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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FAKULTETSFORENINGER 

Veterinærmedisinsk Studentforening  

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å bruke av egenkapitalen, til den er omkring 30% av foreningens omsetning før de søker igjen. 

Dersom det er grunn til at egenkapitalen skal ha den størrelsen den har, oppfordres foreningen 

om å legge ved forklaring på dette i en eventuell ny søknad.  

 

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 Vår 2019   Søkt: 22 879 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å ta kontakt med leverandør for ny vaskemaskin for ølglass, da dette pleier å være vanlig å få. 

 

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. 

 

 

Odontologiforeningen   

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å bruke av egenkapitalen, til den er omkring 30% av foreningens omsetning før de søker igjen. 

Dersom det er grunn til at egenkapitalen skal ha den størrelsen den har, oppfordres foreningen 

om å legge ved forklaring på dette i en eventuell ny søknad.  

 

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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FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

International Veterinary Students Association - IVSA 

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret etter tildelingskriteriene, ikke støtter reiseutgifter.  

 

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. 

 

 

IAESTE Oslo  

 Driftstøtte Hele 2019      Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret etter tildelingskriteriene ikke støtter reiseutgifter og kun ønsker å dekke møte og 

sosiale kostnader. 

 

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 for Osteopati  

 Prosjektstøtte     Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte leie av dyre lokaler og ønsker å støtte kun sosiale tiltak.   

 

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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STUDENTDEMOKRATI 

 

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet  

 Driftstøtte Hele 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. 

 

 

POLITISKE FORENINGER 

 

Oslo Grønne Studenter  

 Driftstøtte Våren 2019     Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 

 

 

Rødt Oslo Studentlag  

 Driftstøtte Vår 2019     Søkt: 3 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 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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MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

Oslo medisinske pikekor  

 Driftstøtte Hele 2019     Søkt: 7 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å dra på økonomiveiledning i regi av SiO.  

 

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. 

 

Bjældeklang   

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte, hvorav kroner 2000 er beregnet 

på jubileum.  

 

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. 

 

Sangvinerne 

 Driftstøtte Hele 2019     Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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. 

 

 

Tonus Uteri 

 Driftstøtte Hele 2019     Søkt: 3 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 400 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. 

 

 

Livssynsforeninger (Religiøse) 

Muslimsk Studentsamfunn  

 Driftstøtte Vår 2019     Søkt: 7 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Søknaden ikke kunne behandles på 

grunn av mangel på regnskapsoversikt. 

 

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 

Dungeons and Dragons Blindern  

 Driftstøtte Vår 2019     Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftstøtte. Foreningen anbefales å finne en 

måte å drifte, som gjør det mulig med flere investeringer uten fullfinansiering.  

 

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. 

 

 

Blindt Ord 

 Driftstøtte Vår 2019     Søkt: 8 702 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ønsker å vise varsomhet med bevilgning til foreningen på grunn av til tidligere erfaring 

med mangelfull dokumentasjon av regnskap. 

 

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 

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

om vedtaket. 

 

 

UiO finans- og investeringsforening 

 Drift Hele 2019      Søkt: 5000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

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   

Justivalen  

 Driftstøtte Hele 2018   Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftstøtte. Det henvises til tildelingskriteriene 

§4.7 om at foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd etterfølgende år må 

tilbakeføre gjenstående midler tilsvarende bevilgningen før perioden er omme. Med andre ord må  

 

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. 

 

Ballkomite PHS 2019 

 Prosjektstøtte   Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 18 750 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. 

mailto: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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TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

Tvergastein   

 Prosjektstøtte   Søkt: 26 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 26 000 etter å ha gjort om søknaden til søknad om 

publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke midler fra Fritt Ord. 

 

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. 

 

 

Filosofisk supplement  

 Publikasjonstøtte Vår 2019   Søkt: 17 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å sende inn oversiktlig budsjett når en ny søknad sendes inn. 

 

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: 15 835 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 835 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/
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Samfunnsgeografen  

 Prosjektstøtte     Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 

 

 

MOLO 

 Publikasjonstøtte Våren 2019  Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å skaffe flere inntektskilder, som for eksempel Fritt Ord. 

 

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   

Latinamerikansk forening (LAF)  

 Driftstøtte Våren 2019   Søkt: 11 700 

Foreningens ettersendte regnskap ikke nådde alle medlemmer av Kulturstyret før møtet. Det ble 

derfor vedtatt å gjøre hastevedtak. Foreningen vil få beskjed når vedtaket er gjort. 

 

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. 

 

Nytt Vedtak 13.05.2019 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 700 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
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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. 

 

 

 

 

HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER   

Psykologistudenter Uten Grenser Oslo 

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 19 300 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7000 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. 

 

 

ICJ - Student 

 Driftstøtte Hele 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 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo 

 Driftstøtte Vår 2019   Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte. Kulturstyrets tildelingskriterier sier 

at foreningen som driver innsamlingsaksjoner utelukkende kan søke midler til drift og ikke til 

innsamlingsaksjonen i seg selv. Kulturstyret ønsker derfor ikke å støtte et budsjettert overskudd. 

 

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
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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. 

 

 

Studenter Uten Grenser 

 Driftstøtte Hele 2019     Søkt: 8 000 

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. 

 

 

IDRETTSFORENINGER   

BI Athletics 

 Prosjektstøtte    Søkt: 19 125 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyrets tildelingskriterier sier 

at «Kulturstyret støttet ikke tiltak eller søkere som får støtte direkte fra Velferdstinget med unntak 

av fristasjonsavtaler. Kulturstyret kan velge å gjøre unntak i tilfeller der det er snakk om uforutsette 

prosjekter eller innvesteringer». Kulturstyret finner manglende begrunnelse for hvorfor prosjektet 

er uforutsette og trenger oppstart umiddelbart. Kulturstyret ønsker heller ikke å fullfinansiere 

tiltaket og håper derfor at BI Athletics kan sponse noe av prosjektet selv. Dersom foreningen velger 

å søke igjen, må de legge ved mer utdypende forklaring. 

 

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. 
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STUDENTHYTTER  

Streptokåken 

 Driftstøtte Hele 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. 

 

 

Rishovd 

 Driftstøtte Hele 2019   Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte. Kulturstyret minner om at vi kun 

støtter vedlikehold og ikke støtter forsikringspremie og eiendomsskatt. 

 

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. 

 

 

Lukas  

 Prosjektstøtte    Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å dra på regnskapskurs i regi av SiO. 

 

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 19:50       Referent: Elella Daba 
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