
 

 

KULTURSTYREMØTE – Mars 2018 

 

 
 
 
 
Tidspunkt:  Onsdag, 21. mars, klokken 16:30 
Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Tilstede: Idun Kløvstad (UiO), Henrik Hung Haram (UiO), Henrik Bjørnedalen (UiO) Synthia Zaman 
(UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO), Kjetil Hannemyr (UiO) Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Emilie 

Pettersen (UiO) Emma van de Wettering (Oslo Met) 

 
   

Meldt forfall: Kamilla Skallerud, William Sæbo 
 

 
Ikke møtt: Marcus Irgens 

 
 
STORE   

 

Studentrådet ved det teologiske menighetsfakultet

 Prosjektstøtte Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte med mulighet for hastevedtak dersom 

foreningen søker på nytt. Kulturstyret oppfordrer foreningen å sende inn ny søknad der oversikt av 

hele budsjettet kommer tydelig frem.  

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  

                                                                         Driftsstøtte  Søkt: 49 500 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen om å 

delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO foreninger før de søker igjen. 
 

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

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

Vedtaket. 

Den Konservative Studenterforening (DKNS)  

 Driftsstøtte hele 2018 Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Kulturstyret ser ikke at foreningen trenger mer støtte med en så høy egenkapital. 
 

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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Studenterhytta Driftsstøtte  Søkt: 42 000 

Velfredstingets Kulturstyre bevilger kroner 42 000 i driftsstøtte. Kulturstyret anbefaler at foreningen 

søker støtte fra Oslo kommune for å dekke installasjon av avløpsanlegg for rensing av gråvann. 

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. 

Nordmarkskapellet                                           Driftsstøtte  Søkt: 60 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 60 000 i driftsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å prioritere studenter, med tanke på prisforskjell mellom studenter og ikke studenter, eller 

prioritering av studenter i leie av hytta. 

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. 

Farmasøytenes Idrettsforening FIF Driftsstøtte  Søkt: 60 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 60 000 til vedlikehold av Farmasihytta.  

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. 

Oslo Student-TV Driftsstøtte Søkt: 95 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 95 000 i driftsstøtte.  

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/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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NYENYE   
 

Mentorinitiativet Driftsstøtte  Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 hvorav 3000 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. 

Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo    

                                                                     Driftsstøtte  Søkt: 7 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 hvorav 3000 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. 

OsloMet Tennis Investeringsstøtte  Søkt: 22 000 

Foreningen var på KS-møte for å gi info om foreningen. Kulturstyret hadde spørsmål om foreningen. 

Disse ble stilt til representantene fra OsloMet Tennis.  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 til rollup og rakketer. Bakgrunnen for vedtaket 

er at vi kun ønsker å støtte investeringene som ikke allerede er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. 

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/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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Studieprogramforeninger   

Menageriet Prosjektstøtte Søkt: 1 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 500 i prosjektstøtte til foreningen. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen til å kjøpe flere enn 5 egg, slik at godene kan fordeles på flere studenter. 

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. 

 

Helseledernes Studentforening Driftsstøtte vår 2018 Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen. Bakgrunnen for 
vedtaket er en behovsvurdering. Kulturstyret anbefaler foreningen om å søke på nytt til høsten. 

 
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. 
 

Lektorprogrammets Studentforening (LeP)           Driftsstøtte Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftsstøtte til foreningen.  

 
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 Osteopati Prosjektstøtte Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i prosjektstøtte til foreningen. 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/
http://www.studentvelferd.no/
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Instituttforeninger 

Kjemiforeningen Proton                                Driftsstøtte                                        Søkt: 9 000 

 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftsstøtte til foreningen.  

 
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 Veneficus Driftsstøtte  Søkt: 20 000 

 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen. Bakgrunnen for 

vedtaket er at Kulturstyret ikke ser økning av drift og dermed ikke ser behov for å øke støttebeløpet. 

 
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. 
 

Sosiale Studenter Driftsstøtte  Søkt: 5 000 

 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen. Bakgrunnen for 

vedtaket er en behovsvurdering. Kulturstyret ønsker ikke å støtte kjøp av gensere og oppfordrer 
foreningen om å finne flere inntektskilder. 

 

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   

Kjellerutvalget, Traugots Kjeller Prosjektstøtte Søkt: 10 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til foreningen. 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. 

 

http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 

Odontologiforeningen Driftstøtte Søkt: 25 000 

 

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

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

oppfordrer foreningen om å bruke av egenkapitalen før foreningen søker på nytt.   

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

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

vedtaket 

Abels Forening Prosjektstøtte Søkt: 2 500 

 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 250 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for 

vedtaket er en behovsvurdering. Kulturstyret støtter ikke halleie.  
 

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    

Students initiative on Foreign Affairs (SIFA)                    Driftstøtte Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ønsker å støtte videre oppbygging av foreningens egenkapital. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen om å bruke av egenkapitalen før foreningen søker på nytt.  

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

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

vedtaket 

Rethinking Economics HiOA Driftstøtte Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at en 
behovsvurdering Kulturstyret ønsker rapport og oversikt over foreningens regnskap i slutten av 

semesteret. Rapporten kan sendes til kulturstyreleder@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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Norsk medisinstudentforening Prosjektstøtte Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen.  

 

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. 

 

Youth Atlantic Treaty Association Oslo      Driftstøtte Søkt: 4 390 

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

allerede har mottatt driftstøtte fra Kulturstyret denne våren.  

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   

Vetrenærmedisinsk Studentråd Driftsstøtte  Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen.  
 

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   

Bjældeklang Driftsstøtte  Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen.  

 

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/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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Cabaret Intime Underskuddsgaranti Søkt: 10 000 

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

arrangementet allerede har funnet sted. 

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

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

vedtaket. 

 

Studentorchestret Biørneblæs Driftsstøtte vår 2018 Søkt: 10 007 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftsstøtte til foreningen. Kulturstyret forstår at 
foreningen vil ha lavterskel tilbud men oppfordrer fortsatt om å øke medlemsavgiften.  

 

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. 

Chorus Mixtus Driftsstøtte  Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. 

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

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

vedtaket. 

 

Livssynsforeninger (Religiøse)   

 

Muslimsk Studentsamfunn (MSS) Prosjektstøtte  Søkt: 24 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om Prosjektstøtte med mulighet for hastevedtak dersom 

foreningen søker på nytt. Kulturstyret ønsker da mer informasjon om arrangementet samt et 

fullstendig budsjett som inkluderer hvor mye foreningen får i støtte fra andre organisasjoner. 

Kulturstyret kommer ikke til å støtte flybilletter fra USA.  

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/
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Muslimsk Studentsamfunn (MSS) Driftsstøtte  Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 

delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO foreninger før de søker på nytt.  

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 Driftsstøtte  Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen.  

 
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. 

 

Syklubben NMBU Driftsstøtte  Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen. Bakgrunnen for 
vedtaket er en behovsvurdering. Kulturstyret ønsker ikke å dekke 350 kr per person for sykurs.  

 

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   

Insomnia Driftsstøtte hele 2018 Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftsstøtte til foreningen. Bakgrunnen for 

vedtaket er en behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å ta egenandel på hytteturen.  
 

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/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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Tidsskrifter og medier   

 

Speilvendt Prosjektstøtte Søkt: 4 669 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 

søke på nytt med forklaring på hvordan de har distribuert de forrige 125 bærenettene fra høsten 2016 
og frem til nå. 

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

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

vedtaket. 

 

Teknovatøren Driftstøtte Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftsstøtte til foreningen. 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. 

 
MOLO Publikasjonstøtte  Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i publikasjonsstøtte til foreningen.  
 

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   
 

Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)        Prosjektstøtte Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til foreningen.  

 

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/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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Norsk-aserbajdsjansk studentforening – NASt.           Prosjektstøtte Søkt: 1 000 

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

arrangementet har allerede funnet sted. 

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

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

vedtaket 

Studenthytterdeelle foreninger   

Lukas Prosjektstøtte Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til foreningen. Kulturstyret 

oppfordrer foreningen om å øke drift slik at de sikrer flere inntektskilder.  
 

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. 
 

Streptokåken Driftsstøtte Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 

delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO foreninger og søke på nytt til et senere møte. 

Kulturstyret understreker at foreningen ikke trenger å vente helt til neste hyttesøknadsmøte med å 
sende ny søknad.  

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

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

vedtaket. 
 

Rishovd studenthytte Driftsstøtte Søkt: 18 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 800 i driftsstøtte til foreningen for ved og 

bruksmateriell. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å skille mellom studenter og ikke studenter med 

tanke på leiepris. Foreningen oppfordres også om å finne en annen løsning enn å gi prisavslag til 
rydding av hytta etter bruk. I tillegg oppfordrer Kulturstyret foreningen om å gå på regnskapskurs og 

veiledning 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/
http://www.studentvelferd.no/
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Tannlegehytta Driftsstøtte Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte til foreningen.  
 

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 20.10                                                                                                   Referent: Elella Daba 

 
 

 

 

http://www.studentvelferd.no/

