
 

KULTURSTYRETS HØSTSEMINAR – SEPTEMBER 2019 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Søndag, 01. September klokken 10:30 

Sted:   Thon Hotel Vettre 

 

Tilstede:  Idun Kløvstad, Henrik Hung Haram, William Sæbø, Didrik Svellingen, Marissa Liu, 

Thina Sæland, Øystein Martin Dulsrud Klungnes, Vegard Enerstvedt, Gard Orvik 

Nilssen 

 

Meldt forfall:  Stine Sørensen, Olav Skurdland, Isak Grov Diesen, Håkon Bihaug Soydan 

 

Ikke møtt:  

 

 

 

STORE   

 

Samfunnet Bislet                   

 Prosjektstøtte                                                                     Søkt: 53 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret støtter ikke 

arrangementer som allerede har vært. Kulturstyret oppfordrer også foreningen om å dra på 

søknadsveiledning i regi av SiO.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Samfunnet Bislet                        

 Investeringstøtte                                                             Søkt: 117 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i investeringstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

at Kulturstyret har allerede støttet innkjøp av kasse og mener at foreningen har overvurdert prisen 

til lyspakken i forhold til størrelsen av lokalet. 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Samfunnet Bislet                        

 Driftstøtte Høst 2019                                                         Søkt: 94 000 

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

søknaden manglet nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 

om vedtaket. 

 

 

OsloMet Muslimsk Studentforening                       

 Driftstøtte Høst 2019                                                         Søkt: 40 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 700 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering.  

 

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                                                               Søkt: 33 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 33 500 i publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å øke andre inntektskilder for eksempel fritt ord.  

 

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   

 

Miljøet                    

 Driftstøtte Høst 2019                                                         Søkt: 15 000 

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

Kulturstyret ikke støtter bedriftspresentasjon, da dette er noe bedrifter burde betale for selv. 

Kulturstyret oppfordrer også foreningen om å dra på søknadsveiledning i regi av SiO.  

 

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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STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Elixir                       

 Driftstøtte Hele 2019                                                         Søkt: 10 000 

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

Kulturstyret kun støtter søknad for skoleår, ikke kalenderår. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å søke på nytt til høstsemesteret, med budsjett for denne perioden. 

 

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 

 

Realistforeningen                  

 Prosjektstøtte Høst 2019                                 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

v 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Vietnamesisk Studentforening i Oslo (VSO)                        

 Driftstøtte Høst 2019                                                         Søkt: 15 000 

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

Kulturstyret kun søknad for skoleår, ikke kalenderår. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra 

på søknadsveiledning i regi av SiO.  

 

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 Hele 2019                                                         Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 etter å ha gjort om søknaden til søknad for 

høstsemesteret.  
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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. 

 

 

Trip                        

 Driftstøtte Høst 2019                                 Søkt: 3 200 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. 

 

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   

 

MOLO                       

 Publikasjonstøtte Høst 2019                                           Søkt: 11 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 500 i publikasjonstøtte.  

 

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   

 

Effektive Altruisme UiO                        

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte innkjøp av T-skjørter. 

 

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
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

Klage 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Psykologisk selskab                       

 Driftstøtte vår 2019                               Søkt: 19 950 

Velferdstingets Kulturstyre opprettholder vedtaket fattet den 15.05.2019.  

 

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

om vedtaket. 

 

 

Møteslutt klokken 12:20         Referent: Elella Daba 
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