
 

KULTURSTYREMØTE – Oktober 2019 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag, 23. Oktober, klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Øystein Dulsrud Klungnes, Marissa Liu, Vegard Enerstvedt, 

Gard Orvik Nilsen, Thina Sæland, Martine Myklebust, Didrik Svellingen, William 

Sæbø 

 

Meldt forfall:  Marius Toresen 

 

Ikke møtt:  

 

 

KLAGE   

 

OsloMet muslimsk Studentforening                     

 Driftstøtte Høst 2019                                                         Søkt: 40 400 

Velferdstingets Kulturstyre opprettholder vedtaket om å bevilge kroner 6 700 i driftstøtte. 

Bakgrunnen for dette er at Kulturstyret ikke ønsker å støtte oppbygging av foreningens 

egenkapital. Søknaden som ble sendt inn var oversiktlig og Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å søke på nytt neste semester. 

 

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. 

 

 

STORE   

 

Arrangementkomitenettverket                       

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 i driftstøtte. Kulturstyret vil med dette formidle 

at foreningen kan søke på nytt, men kun for prosjekter der det spesifiseres hva prosjektet går ut 

på. Det gis også ikke støtte for skole år, men kalender år. 

 

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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Fagutvalget ved institutt for Statsvitenskap                      

 Prosjektstøtte Høst 2019                               Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 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. 

 

 

Samfunnsviter’n  

                         Publikasjonstøtte Høst 2019                                Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 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. 

 

 

Studentrådet ved Norsk Gestalt institutt                  

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 39 177 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å lete etter billigere alternativer med 

tanke på innkjøp av møbler, for eksempel Finn.no. 

 

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. 

 

 

Samfunnet Bislet                        

 Driftstøtte Hele 2019                               Søkt: 56 110 

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

søknaden manglet nødvendig dokumentasjon for forsvarlig saksbehandling. 

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. 

 

 

Samfunnet Bislet                        

 Prosjektstøtte                           Søkt: 35 833 

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

søknaden manglet nødvendig dokumentasjon for forsvarlig saksbehandling. 

 

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. 

 

 

Samfunnet Bislet                        

 Investeringsstøtte                                                           Søkt: 152 503 

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

søknaden manglet nødvendig dokumentasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret 

oppfordrer på det sterkeste at foreningen drar på søknadsveiledningskurs 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. 

 

 

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring                        

                Prosjektstøtte                                                      Søkt: 40 000 

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

dette er et faglig opplegg som burde støttes av instituttet.  

 

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. 

 

 

Venstrealliansen                      

 Prosjektstøtte                                                                     Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at arrangementet 

ikke skal finne sted før neste år. Vi oppfordrer foreningen til å søke på nytt neste semester. 

 

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   

 

Miljøet            

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 15 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte hvorav kroner 2500 er i 

oppstartsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra på søknadsveiledningskurs 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. 

 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Studentenes Elektronikkforening             

 Driftstøtte Høst 2019                                  Søkt: 6 000   

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte. Kulturstyret ønske ikke å støtte kjøp 

av prosjektor da dette er noe som bør støttes av UiO.  

 

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. 

 

 

Rhesus                      

 Driftstøtte Høst 2019                             Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å dra på søknadsveiledning i regi av SiO før en ny søknad sendes. 

 

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. 

 

 

Linjeforening for Samfunnsernæring                  

 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. 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Studentforeningen Veneficus                       

 Investeringstøtte                                  Søkt: 3 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 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 

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. 

 

 

Kjemiforeningen Proton                  

 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. 

 

 

Frederik                  

 Driftstøtte Hele 2019                              Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 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   

 

Studentforening for Korea-Studier                     

 Driftstøtte Høst 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. 

 

 

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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MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 

Studentorchesteret Biørneblæs         

 Driftstøtte Høst 2019                          Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 001 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å motta medlemskontingent.  

 

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 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. 

 

 

VoxVocal                  

 Prosjektstøtte                          Søkt: 18 000 

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

arrangementet er for dyrt og foreningen må motta billettinntekt.  

 

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        

 Driftstøtte Hele 2019                              Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftstøtte. Kulturstyret vil med dette formidle 

at foreningen bør beholde deler av overskuddet som egenkapital, fordi deler av arrangementet 

støttes av 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. 

 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Futurum    

 Driftstøtte Høst 2019                       Søkt: 9 199 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 

 

 

ARRANGEMENTSFORENINGER 

 

Starskuddet    

 Driftstøtte Høst 2019                                  Søkt: 8 000 

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

Kulturstyret ikke støttet driftstøtte for skoleår, men kalenderår. Vi oppfordrer derfor foreningen til 

å søke på nytt neste semester. 

 

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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ANDRE STUDENTFORENINGER 

 

Norsk Start Oslo          

 Driftstøtte Høst 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. 

 

 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Kulturjournalen                       

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 2 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 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. 

 

Filosofisk Supplement             

 Publikasjonstøtte Høst 2019                                 Søkt: 17 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 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. 

 

 

Tvergastein                    

 Prosjektstøtte                              Søkt: 18 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 18 500 i driftstøtte. Kulturstyret vil med dette formidle 

at foreningen bør søke publikasjonstøtte neste gang. 

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. 

 

 

Fortid                  

 Prosjektstøtte Hele 2019                              Søkt: 25 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 i publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å dra på søknadsveiledningskurs 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. 

 

 

INTERNASJONALE OG ETNISKE FORENINGER 

 

ISU-OsloMet             

 Driftstøtte Høst 2019                                  Søkt: 7 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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. 

 

 

Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)                   

 Driftstøtte Hele 2019                              Søkt: 14 772 

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

behovsvurdering. I tillegg oppfordrer Kulturstyret foreningen om å dra på søknadsveiledningskurs 

i regi av SiO. 
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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. 

 

 

IDRETTSFORENINGER 

 

Norges Idrettshøgskoles Idrettslag (NIHI)         

 Investeringstøtte                               Søkt: 18 044 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 i investeringstøtte. 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. 

 

 

Møteslutt klokken 19:30        Referent: Elella Daba 
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