
 

KULTURSTYREMØTE – Februar 2019 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag, 27. februar, klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Didrik Svellingen, Ingvild Garmo Nilsson, Mariam Butt, Thina 

Sæland, Kamilla Skallerud, Henrik Bjørnedalen, Stine Sørensen, Martine Myklebust  

 

Meldt forfall:  Idun Kløvstad, Rune Keisuke Kosaka, William Sæbø  

 

Ikke møtt:  

 

 

STORE   

 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)                        

 Driftstøtte Vår 2019                                                   Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre har utsatt å behandle søknaden om driftstøtte da styret ikke var 

vedtaksdyktig på grunn av inhabilitet. Kulturstyret vil foreta et hastevedtak slik at søknaden blir 

behandlet før neste møte.  

 

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 35 000 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. 

 

 

PHS games                        

 Prosjektstøtte                                                             Søkt: 65 650 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i underskuddsgaranti og kroner 8 000 til mat. 

Bakgrunnen for vedtaket er en behovsvurdering.  

 

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. 

 

 

SBIO                      

 Prosjektstøtte                                                             Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

høye kostnader til mat og transport, samt at arrangementet foregår utenfor Oslo. 

 

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)                      

 Driftstøtte Hele 2019                                                  Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å øke medlemskontingenten.  

 

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 Vår 2019                                                         Søkt: 150 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 150 000 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.  

 

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

om vedtaket. 

 

 

Mål og Makt                     

 Publikasjonstøtte Hele 2019                                     Søkt: 83 700 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 41 850 i publikasjonstøtte etter å ha gjort om 

søknaden om publikasjonstøtte til søknad om driftstøtte for våren 2019. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke på nytt til høsten 2019 og finne andre støtteordninger i tillegg til 

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. 

 

 

 

Samfunnsviter’n                     

 Publikasjonstøtte Vår 2019                                       Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 32 800 i publikasjonstøtte. 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   

 

TEDx University of Oslo                        

 Driftstøtte Vår 2019                                   Søkt: 9 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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.  

 

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.  

 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Byråkratene                       

 Driftstøtte Vår 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. 

 

 

Menageriet                        

 Driftstøtte Vår 2019                                 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. 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Kjemiforeningen Proton                        

 Driftstøtte Vår 2019                                   Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 

Den Tyskspråklige Forening                        

 Driftstøtte Vår 2019                                    Søkt: 640 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 640 i driftstøtte. Kulturstyret til senere ønsker ikke å 

støtte kun bankkostnader, men ønsker å støtte andre ting knyttet til drift av foreningen.  

 

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. 

 

 

Aksjegruppen OsloMet                        

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om 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. 

 

 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER   

 

Gullstrupene                       

 Driftstøtte Vår 2019                                  Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

størrelsen på foreningens egenkapital. 

 

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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Medisinstudentenes revy                       

 Prosjektstøtte                                                                  Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke driftstøtte neste gang de søker for dette 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. 

 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Skeivt Studentforum                        

 Driftstøtte Vår 2019                                   Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å sende inn regnskap fra forrige periode.   

 

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   

 

Sosiale NIH                    

 Prosjektstøtte                                                            Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

Startskuddet                 

 Driftstøtte Vår 2019                                  Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte. 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.  

 

 

ANDRE STUDENTFORENINGER   

 

Studentrådet ved Steinerhøyskolen                    

 Driftstøtte Vår 2019                                                   Søkt: 12 080 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 300 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke støtter faglige arrangementer som bør dekkes 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. 

 

 

Norsk Start Oslo                   

 Driftstøtte Vår 2019                                                     Søkt: 8 900 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte arrangementer som ikke er rettet mot studenter. 

 

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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TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Lanx Satura                        

 Publikasjonstøtte Vår 2019                                       Søkt: 10 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 500 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. 

Radio Nova                

 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. 

 

 

Socius  

 Publikasjonstøtte Vår 2019                                             Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i publikasjonstøtte hvorav kroner 1 000 er 

investeringstøtte.  

 

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   

 

ICJ - Student                        

 Driftstøtte Hele 2019                                                         Søkt: 12 000 

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

foreningen budsjetterer med høyt overskudd. 

 

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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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 OsloMet                      

 Driftstøtte Vår 2019                                  Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å søke på nytt med en oppdatert 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. 

 

 

IDRETTSFORENINGER   

 

GiGass                        

 Underskuddsgaranti                                                   Søkt: 27 600 

Velferdstingets Kulturstyre behandlet ikke søknaden da den ble trukket av foreningen før 

Kulturstyrets møte. 

 

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: 18:00       Referent: Elella Daba  

 

  

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