
 

KULTURSTYREMØTE – OKTOBER 2018 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag, 10. oktober, klokken 16:30 

Sted:   Sognsveien 77, møterom 2. etasje. 

 

Tilstede:  Idun Kløvstad (UiO), Henrik Haram (UiO), Rune Keisuke Kosaka (OsloMet), William 

Sæbø (OsloMet), Henrik Bjørndalen (UiO), Didrik Svellingen (UiO), Olav Skurdland 

(NIH), Mariam Butt (OsloMet), Ingvild Garmø Nilsson (UiO), Johan Christian Brunn 

(DMH) 

 

Meldt forfall:  Thina Sæland (UiO), Stine Sørensen (OsloMet), Kamilla Skallerud (OsloMet), 

Martine J. H. Myklebust Sørensen (OsloMet).  

 

Ikke møtt:  

 

 

 

 

 

 

STORE   

 

GiGass  

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 33 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 26 525 i driftstøtte hvorav 21 000 er investeringsstøtte. 

Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta en liten leieinntekt på utstyret som går til å dekke 

vedlikehold og slitasje.  

 

Kulturstyret oppfordrer også foreningen om å gi et medlem av foreningen et «klatreleder inne» 

kurs fremfor brattkort, da et slikt kurs gir mulighet for at denne personen kan ha brattkortprøve 

med andre medlemmer senere.  

 

Foreningens budsjett er for både høst og vår. Kulturstyret støtter kun arrangementer for denne 

høsten og anbefaler foreningen å søke støtte til vårsemesteret, på 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. 

 

  

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

 Driftstøtte høst 2018                                Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 18 450 i driftstøtte, inkludert Kr 1350 for fadderuken. 

Søknaden for fadderuke ble lagt inn under driftssøknaden da Kulturstyret ikke støtter 

arrangementer som er avholdt. 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. 

 

 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening         

  Driftstøtte høst 2018 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. 

 

 

Samfunnsviter’n                      

 Publikasjonsstøtte høst 2018 Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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   

 

Kod(e)                      

 Investeringsstøtte 2018 Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 og omgjør søknaden til en søknad for drift 

høst, da det søkes om mer enn kun investeringer. 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. 

 

 

Lanx Satura 

 Publikasjonsstøtte høst 2018  Søkt: 11 150 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 150, i publikasjonsstøtte hvorav 4000 er 

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. 

 

 

Studentorkesteret STRYK 

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 18 000 i driftstøtte hvorav 2 000 er oppstartsstøtte. 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke ser behovet for to roll-ups. Dersom foreningen 

mener to roll-ups er helt nødvendig, anbefales de å søke investering til et senere møte.  

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Economia OsloMet  

 Prosjektstøtte 2018 Søkt: 10 900 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Foreninger kan ikke søke støtte for 

arrangementer som allerede har vært. Søknaden ble lagt tatt i betraktning under vurdering av 

foreningens driftssøknad. 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Fysikkforeningen  

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 12 500 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte grunnet rotete budsjett og høy 

egenkapital. Foreningen har mottatt egen mail fra Kulturstyreleder med mer informasjon. 

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Menageriet 

 Prosjektstøtte 2018 Søkt: 3 808 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret har valgt å kutte 

noe i støtten med bakgrunn i at budsjettpostene for mat og drikke fremsto som høye. 

 

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

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

foreningen har budsjettert med 6000 i drift. Deler av driftssøknaden er til en halloween fest som 

skal finne sted i november. Foreningen har allerede fått bevilget støtte til dette arrangementet i 

prosjektsøknaden.  

Foreningen oppfordres å delta på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger. Foreningen oppfordres 

også til å kommentere størrelsen på egenkapitalen sin i senere søknader, eller å vurdere å bruke 

litt av den før det søkes støtte 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. 

 

 

Byråkratene 

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 7 000 

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. 

 

 

Elixir  

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Foreningen har mottatt egen mail fra 

Kulturtstyreleder angående vedtaket 

 

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
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Studentenes Elektonikkforening (SEF) 

 Driftsstøtte høst 2018 Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 

 

 

Rhesus  

 Driftsstøtte høst 2018 Søkt: 8 300 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Foreningen har lagt ved et helårs 

budsjett og Kulturstyret antar derfor at det søkes om helårsstøtte. Kulturstyret behandler ikke 

søknader om helårsstøtte på høsten.  

 

Foreningen har mottatt egen mail fra Kulturstyreleder angående avslaget.  

 

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 

 

Ifi-makers                               

 Prosjektstøtte 2018                                        Søkt: 12 450 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Kjemiforeningen Proton 

 Driftsstøtte høst 2018 Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 350 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte en videre oppbygging av foreningens egenkapital.   

 

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 

 Driftsstøtte høst 2018 Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å dra på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger. 

 

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 

 Prosjektstøtte 2018 Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte, med forbehold om at 

Kulturstyret mottar en økonomisk rapport fra arrangementet så fort det økonomiske arbeidet er 

ferdig. Rapporten må inneholde både inntekter og utgifter, ikke kun summen av disse.  

Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger.   

 

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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FAKULTETSFORENINGER 

 

Abels Forening 

 Driftsstøtte høst 2018  Søkt: 3 900 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å gjøres om til en idrettsforening slik at de kan bli del av det nye studentidrettsrådet. En av 

oppgavene rådet har, er fordeling av halleie. Det virker relevant for denne foreningen å være del 

av. Kulturstyret har allerede støttet baller og vester, og ønsker derfor ikke å støtte dette 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. 

 

 

Kjellerutvalget, Traugots Kjeller 

 Prosjektstøtte 2018 Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Prosjektet virker kun relevant for 

et fåtall studenter og flere ikke-studenter. Kulturstyret ønsker derfor ikke å støtte arrangementet.  

 

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   

 

Mathjelpen  

 Driftstøtte høst 2018  Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret finner det ikke som 

forsvarlig bruk av studentenes penger å støtte foreningen da de har en stor egenkapital.  

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

 

Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultete   

 Prosjektstøtte 2018 Søkt: 7 146 

Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 7 146 i prosjektstøtte.  

 

Kulturstyret opplyser om at det har skjedd en misforståelse som har gjort at studentdemokratier 

har fått støtte til drift, for eksempel i form av allmøter. Derfor innvilger vi den type støtte nå, men 

ikke neste semester, med forbehold om at det kan komme endringer i Velferdstingets vedtekter. 

Studentrådet har fortsatt mulighet til å søke støtte til sosiale tiltak på institusjonen.  

 

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 

 

Veterinærmedisinsk Studentråd 

 Driftstøtte høst 2018 Søkt: 10 000 

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

Kulturstyret ikke støtter studentpolitisk virksomhet. Fordi det har skjedd misforståelser rundt dette 

før, har studentrådet mulighet for å sende ny søknad dette semesteret. Studentrådet vil fortsatt 

ha mulighet til å søke om støtte til sosiale tiltak på institusjonen.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Oslo Sosialistiske Studenter 

 Driftstøtte helårs 2018 Søkt: 11 500 

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

Kulturstyret ikke bevilger støtte for helårssøknader i høstsemesteret. Foreningen har mottatt egen 

mail fra Kulturstyreleder angående avslaget.  

 

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
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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MUSIKK OG TEATERFORENINGER   

 

Sangvinerne 

 Driftstøtte helårs 2018 Søkt: 15 000 

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

Kulturstyret ikke bevilger støtte for helårssøknader i høstsemesteret. Foreningen har mottatt egen 

mail fra Kulturstyreleder angående avslaget.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

 

Medisinerstudentenes revy 

 Prosjektstøtte 2018  Søkt: 20 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i prosjektstøtte. Foreningen oppfordres om å 

dra på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger.  

 

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 

 

Blindt Ord 

 Driftstøtte høst 2018  Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 200 i driftstøtte. Kulturstyret ønsker ikke å støtte 

alkohol til foreningens arrangementer.  

Kulturstyret ønsker å gjennomføre en regnskapssjekk av foreningen. Foreningen har mottatt egen 

mail om 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. 

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

 Driftstøtte høst 2018 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. 

 

 

OsloMet Poker 

 Driftstøtte helårs 2018  Søkt: 11 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 080 i driftstøtte hvorav 8 580 er investeringsstøtte. 

Det er ikke mulig å søke helårsstøtte på høsten og søknaden omgjøres derfor til en søknad for 

drift høst. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å bruke noe av medlemskontigenten på drift, 

og ikke kun på premier.  

 

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 

 Driftstøtte høst 2018  Søkt:20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 355 i driftstøtte. Pengene blir ikke utbetalt før 

foreningen oppgir et kontonummer til bedriftskonto. Det er ikke mulig å søke støtte for skoleår 

og foreningen oppfordres om å søke til vårarrangementene sine, med unntak av nyttårsball, på 

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. 

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   

 

FAB – Fremstormende Akadamikers Bordtenisforening  

 Driftstøtte høst 2018 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. 

 

 

 

 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Socius 

 Publikasjonsstøtte høst 2018  Søkt: 13 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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 

 Publikasjonsstøtte høst 2018  Søkt: 17 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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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Tvergastein 

 Publikasjonsstøtte høst 2018  Søkt: 25 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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. 

 

 

Litteraturtidskriftet Lasso 

 Publikasjonsstøtte høst 2018  Søkt: 29 115 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 29 115 i publikasjonsstøtte.  

 

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. 

 

 

Observator 

 Driftstøtte høst 2018  Søkt: 9 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 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. 

 

 

 

 

 

 

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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MOLO 

 Driftstøtte høst 2018 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. 

 

 

 

 

INTERNASJONALE OG ETISKE FORENINGER   

 

Marco Polo Foreningen 

 Prosjektstøtte  Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte, med forbehold om at foreningen 

sender økonomisk rapport fra arrangementet så fort det økonomiske arbeidet er ferdigstilt.  

 

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. 

 

Erasmus Student Network 

 Driftsstøtte høst Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å søke på nytt med ryddigere budsjett og regnskap. Foreningen har mottatt egen mail fra 

Kulturstyreleder angående avslaget.  

 

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

 

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

om vedtaket. 

 

The Welfare Council’s Culture Board hereby denies the application for operations grant. The 

Culture Board recommends that the association apply again. The application must contain a 

detailed overview of the association’s budget and accounting. 

 

Information about how to appeal this verdict is given in the Welfare councils statute §9-8. 

For detailed information about the verdict, send an e-mail to kulturstyreleder@studentvelferd.no 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER   

 

Amnesty Student Blindern 

 Driftstøtte høst 2018  Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 10 000 i driftstøtte. Vedtaket ble gjort som 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. 

 

 

Effektiv Alturisme UiO 

 Driftstøtte høst 2018  Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å dra på regnskapskurs 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. 

 

 

Amnesty Jus Oslo 

 Prosjektstøtte 2018 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke i vårsemesteret siden arrangementet ikke finner sted før i mars. Dersom 

foreningen har konkrete utgifter dette semesteret, oppfordres de om å søke igjen med detaljert 

forklaring. Foreningen har mottatt egen mail fra Kulturstyreleder angående avslaget.  

 

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
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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IDRETTSFORENINGER   

 

GiGass  

 Underskuddsgaranti 2018 Søkt: 8 800 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om underskuddsgaranti. Foreninger kan ikke søke 

underskuddsgaranti for arrangementer som allerede har vært. 

 

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 20:45  

Referent: Elella Daba 

 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no

