
 

KULTURSTYREMØTE – JUNI 2019 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag, 19. juni, klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Idun Kløvstad, Henrik Hung Haram, Martine Myklebust, Stine Sørensen, Ingvild 

Garmo Nilsson, Kamilla Skallerud, William Sæbø, Isak Grov Diesen 

 

Meldt forfall:  Marius Toresen 

 

Ikke møtt:  

 

 

 

 

 

 

STORE   

 

Medicinerforeningen                        

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 

 

 

Smørblomstfamilien                        

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 33 550 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i oppstartsstøtte. Kulturstyret ber foreningen om 

å søke til høsten når de har en bedre oversikt over antall medlemmer, tilgang på lokale og hvordan 

utstillinger skal organiseres. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å forhøre seg om det er mulig 

å låne utstillingsmøbler hos biblioteket. 

 

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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SBIO                                  Prosjektstøtte                Søkt: 247 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 70 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

vurdering av hva Kulturstyret mener det er rimelig å dekke for en uke med arrangementer, 

sammenliknet med foreninger som også arrangerer fadderuke. Kulturstyret mener det i hovedsak 

er institusjonens ansvar å støtte fadderuke.  

 

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. 

 

 

Amatøren                       

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 

 

 

PARAGONE                       

 Publikasjonstøtte Høst 2019                               Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å dra på søknadsveiledning i regi av SiO før de søker på nytt samt skaffe 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.   

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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NYE   

 

Freindsjå                   

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 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. 

 

 

Gender Equality in Technology @OsloMet                      

 Driftstøtte Hele 2019                              Søkt: 12 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å skaffe 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. 

 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Byråkratene                       

 Prosjektstøtte                                  Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 200 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

fadderuka er et arrangement som burde støttes av institusjonen. I tillegg oppfordrer kulturstyret 

foreningen om å dra på regnskapskurs. 

 

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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INSTITUTTFORENINGER 

 

Studentutvalget ved Barrat Due musikkinstitutt                        

 Driftstøtte Høst 2019                                 Søkt: 21 450 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 750 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

fadderuka er et arrangement som burde støttes av institusjonen. Utover dette er vedtaket basert 

på 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. 

 

 

Alexandria                        

 Driftstøtte Høst 2019                                 Søkt: 7 000 

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

om å skaffe flere inntektskilder, eksempelvis fra OsloMet-potten.  

 

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 

 

Veterinærmedisinsk Studentforening                        

 Driftstøtte Hele 2019                                 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. 

 

 

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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Realistforeningen                    

 Prosjektstøtte                       Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre har utsatt behandlingen av søknaden da kulturstyret ikke var 

vedtaksdyktig på grunn av inhabilitet. Kulturstyret har satt en gruppe som kan behandle søknaden 

og fatte et hastevedtak.  

 

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   

 

Norsk medisinstudentforening Oslo                       

 Driftstøtte Høst 2019                                   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. 

 

 

POLITISKE FORENINGER 

 

Studentmållaget i Oslo               

 Driftstøtte Hele 2019                                Søkt: 10 000 

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

foreningen har høy egenkapital som enten må begrunnes eller reduseres før foreningen søker 

igjen. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Teknovatøren                        

 Driftstøtte Vår 2019                                Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 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. 

 

 

Fortid                

 Publikasjonstøtte Hele 2019                                 Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 i driftstøtte da dette er det foreningen har 

budsjettert med. 

 

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

