
 

KULTURSTYREMØTE – MAI 2019 

 
 
 
 
Tidspunkt:  Onsdag, 15. mai, klokken 16:40 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 
Tilstede:  Idun Kløvstad, Henrik Hung Haram, Miriam Butt, Stine Sørensen, William Sæbø, 

Martine Myklebust, Isak Diesen, Marius Toresen, Ingvild Garmo Nielsen, Rune 
Keisuke Kosaka, Thina Nodli Sæland  

 
Meldt forfall:  Kamilla Skallerud 
 
Ikke møtt: 
 
 
 
 
STORE   
 
International Buddyboard OsloMet                        
    Driftstøtte Høst 2019                                  Søkt: 38 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret mener det er institusjonen sitt at ansvar å gi støtte til fadderuke. Foreningen 
oppfordres til å søke institusjonen selv om det er litt sent.  
 
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. 
 
 
Marco Polo Foreningen                      
 Driftstøtte Hele 2019                            Søkt: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering. I bevilgningen er det tatt i betraktning de 2 000 kroner som foreningen tidligere 
har fått bevilget, men ennå ikke har gjort rede for. Kulturstyret oppfordrer foreningen at finne 
andre inntektskilder og bemerker at foreningen budsjettere med utrolig høye 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. 
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SBIO (Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo)  
     Prosjektstøtte                                         Søkt: 247 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret mener det er institusjonen sitt ansvar å støtte slike 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. 
 
 
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening                       
 Prosjektstøtte                                                                   Søkt: 45 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 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. 
 
 
 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 
SERIøs Studentforening                 
 Prosjektstøtte                              Søkt: 7 942 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 942 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. 
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INSTITUTTFORENINGER 
 
Studentforeningen Veneficus                 
 Driftstøtte Hele 2019                             Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 
til å føre riktig søknadsbeløp i budsjettet fremover. 
 
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. 
 
 
Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                     
 Prosjektstøtte                                 Søkt: 18 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering og Kulturstyret oppfordre foreningen til å ta en høyere egenandel. Foreningen 
oppfordres også til 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. 
 
 
Psykologisk Selskab 
 Driftstøtte Vår 2019                               Søkt: 19 950 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering. Kulturstyret ønsker ikke å støtte saluttkurs, da Kulturstyret ikke har anledning til 
å gjøre det for alle foreningene som søker støtte. 
 
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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FAKULTETSFORENINGER 
 
Realistforeningen                     
 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. 
 
 
 
FAGLIGE RELATERT FORENINGER   
 
Rethinking Economics OsloMet                     
 Driftstøtte Hele 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. 
 
 
Maskineriet  
 Driftstøtte Hele 2019                       Søkt: 19 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Kulturstyret ønsker ikke å støtte 
innkjøp av adobepakke og gensere. 
 
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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POLITISKE FORENINGER 
 
Arbeiderpartiets Studentlag i Oslo               
 Driftstøtte Vår 2019                               Søkt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
foreningen har en høy egenkapital og Kulturstyret mener at flere av kostnadene kan finansiere 
derav. 
 
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. 
 
 
Europeiske Studenter Oslo             
 Prosjektstøtte                              Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ønsker å fullfinansiere dette arrangementet. Søknaden ble behandlet for sent i 
henholdt til søknadskriteriene, likevel har Kulturstyret som unntak valgt å behandle søknaden. 
Foreningen oppfordres til å sende søknaden i bedre tid fremover. 
 
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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MUSIKK OG TEATERFORENINGER   
 
Dancing Doctors                  
 Prosjektstøtte                                Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
foreningen har en høy egenkapital og Kulturstyret mener at flere av kostnadene kan finansiere 
derav. 
 
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. 
 
 
Chorus Mixtus                
 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte. Foreningen oppfordres til 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. 
 
 
Glædeskoret Justitia                     
 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Foreningen har ennå ikke tilbakeført 
overskuddet fra siste bevilgning fra Kulturstyret. Kulturstyret ønsker ikke å støtte foreningen med 
midler før foreningen har tilbakeført overskudd fra siste periode. Det skyldes foreningens særlige 
praksis med overskytende midler.  
 
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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Livssynsforeninger (Religiøse) 
 
Lukas               
 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. 
 
 
ARRANGEMENTSFORENINGER   
 
Fadderstyret ABI      
 Driftstøtte Hele 2019                            Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 600 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret mener at det er institusjonen sitt ansvar å støtte fadderprogrammet.  
 
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   
 
Antropress          
 Publikasjonstøtte Hele 2019                             Søkt: 16 300 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 300 i publikasjonsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket 
er at foreningen kun har budsjettert med 14 300 kroner og Kulturstyret vurderte det til å være 
tilstrekkelig. 
 
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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Zoon Politikon                     
 Publikasjonstøtte Vår 2019                               Søkt: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i publikasjonsstøtte. Foreningen oppfordres 
også til 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. 
 
 
IDRETTSFORENINGER   
 
BI Athletics                
 Prosjektstøtte                              Søkt: 12 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret ønsker ikke å 
fullfinansier dette prosjektet, spesielt siden foreningen allerede har fått driftstilskudd direkte av 
Velferdstinget. 
  
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 18:37  
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