
 

KULTURSTYREMØTE – SEPTEMBER 2019 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag 25. september klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Marissa Liu, Didrik Svellingen, William Sæbø, Thina Sæland, 

Vegard Enerstvedt, Gard Orvik Nilssen, Marius Toresen, Øystein Dulsrud Klungnes 

 

Meldt forfall:  Isak Grov Diesen, Martine Høiseth  

 

Ikke møtt:  

 

 

STORE   

 

Samfunsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)              

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 45 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 37 500 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 

 

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

om vedtaket. 

 

 

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)                       

       Prosjektstøtte                               Søkt: 51 720  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 21 800 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte baneleie, leie av lokalet, premier eller 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. 

 

 

Ostesmørbrødforeningen                                 

                                                                  Driftstøtte Høst 2019                            Søkt: 104 266  

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen å 

søke på nytt etter søknadsveileding i regi av SiO. 

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. 

 

 

Mål og Makt                       

 Publikasjonstøtte Høst 2019                               Søkt: 35 000  

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. 

 

 

NYE   

 

Ortostudentene                  

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 16 700  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5000 i driftstøtte hvorav kroner 2000 er i 

oppstartsstøtte. 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   

 

Menageriet          

 Driftstøtte Høst 2019                                  Søkt: 5 000      

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5000 i driftstøtte.  

 

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. 

 

 

Byråkratene          

 Driftstøtte Høst 2019                                  Søkt: 7 000      

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. 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Studentutvalget ved Barrat Due musikkinstitutt                        

 Investeringstøtte                                 Søkt: 9 649 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 649 i 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. 

 

 

FAKULTETSFORENINGER 

 

Studentutvalget ved Utdanningsvitenskapelig fakultet               

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte innkjøp av mat og drikke til arrangementet. 

 

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. 

 

 

Kjellerutvalget, Traugots Kjeller             

 Driftstøtte Høst 2019                       Søkt: 23 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte oppussing og oppgradering av lokalet. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å ta kontakt med UiO angående dette. 

 

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                      

 Prosjektstøtte                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 

 

 

POLITISKE FORENINGER 

 

Oslo Grønne Studenter           

 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 

 

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. 

 

 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 

Medisinerstudentenes revy            

 Prosjektstøtte                               Søkt: 25 000 

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

søknaden manglet nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke på nytt, men ønsker at foreningen søker 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. 

 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Smørblomstfamilien              

 Driftstøtte Høst 2019                    Søkt: 13 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7500 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. 

 

 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER 

 

Antropress              

 Publikasjonstøtte Høst 2019                                Søkt: 13 800 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 800 i publikasjonstøtte. 

 

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. 

 

 

Lanx Satura            

 Publikasjonstøtte Høst 2019                                 Søkt: 14 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 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. 

 

 

Socius            

 Publikasjonstøtte Høst 2019                                 Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

at Kulturstyret ikke ønsker å støtte kjøp av bannere. 

 

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 ETNISKE FORENINGER 

 

Latinamerikansk forening Studentlag (LAF Studentlag) 

 Prosjektstøtte                               Søkt: 20 100 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å dra på søknadsveiledning 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 

 

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. 

 

 

HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 

 

Amnesty Student Blindern    

 Driftstøtte Høst 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. 

 

 

IDRETTSFORENINGER 

 

GiGass            

 Driftstøtte Høst 2019                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6400 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. I tillegg ønsker ikke Kulturstyret å støtte mer innkjøp av utstyr med mindre 

foreninger begynner å ta slitasjegebyr. 

 

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 18:50        Referent: Elella Daba 

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

