
 

KULTURSTYREMØTE – Desember 2019 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 04. desember, klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Didrik Svellingen, Øystein Martin Dulsrud Klungnes, Håkon 
Bihaug Soydan, Thina Sæland, Gard Orvik Nilsen, Marissa Liu, Barathy Pirabahar, 

William Sæbø, Vegard Enerstvedt, Idun Kløvstad (observatør) 

 
 

Meldt forfall:   
 

Ikke møtt:  

 
 

KLAGE   
 

Venstrealliansen                    

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 35 000 

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. 
 

 

STORE   
 

MF-revyen                        

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre ønsker ytterligere opplysninger om søknaden og vil fatte et hastevedtak etter 

denne er mottatt.  

 
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. 
 

 
Barn oss imellom                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte honorar.  
 

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 Høst 2019                        Søkt: 266 766 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 147 000 hvorav kroner 70 000 er i underskuddsgaranti 
til innkjøpt av teknisk utstyr. Kulturstyret har omgjort søknaden til søknad om 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. 

 

 
OsloMet-revyen                     

 Driftstøtte Hele 2019                                               Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i underskuddsgaranti, etter å ha omgjort 

søknaden. 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. 

 
 

NYE   

 
Strikk & Drikk UiO               

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 5 700 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 700 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
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Vin og verdensproblemer           

 Driftstøtte Hele 2019                                                Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 500 etter å ha omgjort søknaden til søknad om driftstøtte 

til høsten 2019. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden er for skoleåret, og foreningen oppfordres til 

å søke på nytt til våren. 
 

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. 

 
 

Kardiá OsloMet                                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 300 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket et 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. 

 
 

INTERevy           

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 kroner i driftstøtte, hvor av kroner 1 500 er i 

oppstartsstøtte.  

 
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: 5 377  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 377 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å finne andre inntektskilder for eksempel i form av billettinntekter. Foreningen bes også å benytte 
andre støtteordninger som Ung i Kor.  

 
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.  
 

 

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring 

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte underholdning. 
 

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.  
 

 
Storbyuniversitets Studentforening for Akuttmedisin                      

 Driftstøtte Høst 2019                  Søkt: 5 045  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 045 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.  
 

 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Fagutvalg for Kina-studier                    

 Prosjektstøtte                                Søkt: 2 240     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 240 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. 

 
 

INSTITUTTFORENINGER 
 

Sosialantropologisk forening (SAF)                   

 Driftstøtte Høst 2019                                 Søkt: 3 580 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 750 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering. 

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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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. 
 

 

Linjeforeningen Sosiale Studenter               

 Prosjektstøtte                                                             Søkt: 3 050 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 700 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. 

 

 
Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 19 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte leie av lokale. 
 

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 Barrat Due musikkinstitutt       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 13 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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. 
 

 

 

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/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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FAKULTETSFORENINGER 

 
Kjellerutvalget, Traugots Kjeller                      

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 10 000  

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

har allerede mottatt støtte for denne perioden. Kulturstyret bemerker også at det ikke kommer til å gis 
støtte til nye kasser, da dette ble gitt ut for 2 år siden. 

 
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. 

 
 

Realistforeningen  

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte. Kulturstyret bemerker at foreningen 

har høy egenkapital og oppfordrer foreningen å legge ved dokumentasjon om hva dette skal benyttes 

til dersom foreningen søker støtte på nytt. 
 

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   

 
Linjeforening for Osteopati                

 Prosjektstøtte                                Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 
 

 
Novus Student Association               

 Driftstøtte Høst 2019                               Søkt: 4 000 

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

Kulturstyret ikke ønsker å støtte posten diverse forfallende. 
 

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. 

 
 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 
A Scalpella         

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte, siden foreningen har budsjettert med 
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. 

 
 

Cabaret Intime              

 Prosjektstøtte Høst 2019                                         Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Dersom overskuddet skal gå i fond, 
ber Kulturstyret at foreningen tilbakebetaler overskuddet til Kulturstyret i stedet.  

 
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. 
 

 

Medicinsk Paradeorchæster           

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Kling Kokos 

 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. 

 
 

LIVSYNSFORENINGER (RELIGIØSE) 
 

Lukas             

 Driftstøtte Høst 2019                                Søkt: 3 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 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. 

 

 
INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 
Skeivt Studentforum          

 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. 
 

 
ARRANGEMENTSFORENINGER 

 

Sosiale NIH 

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 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 
 

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. 

 

 
Sosiale NIH   

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
arrangementet har allerede funnet sted. 

 

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. 

 
 

ANDRE STUDENTFORENINGER 
 

Studentforeningen Frappé                

 Driftstøtte Hele 2019                                                Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket 
er en behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer 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. 

 
 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   
 

Teknovatøren                

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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. 
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INTERNASJONALE OG ETNISKE FORENINGER 
 

International Students’ Union (ISU)           

 Driftstøtte Høst 2019                                Søkt: 7 106 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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. 
 

 

Latinamerikansk Forening Studentlag (LAF)        

 Driftstøtte Høst 2019                                               Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

 
 

 

Møteslutt klokken 19:23        Referent: Elella Daba 
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