
 

 

KULTURSTYREMØTE – APRIL 2018                                             

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

 

Tilstede: Idun Kløvstad (UiO), Henrik Hung Haram (UiO), Ingvild Garmo Nilsson (UiO), Håkon 
Reinertsen Borgos (UiO), Synthia Zaman (UiO), Henrik Bjørndalen (UiO), Marius Frans Linus Hillestad 

(UiO), Stine Sørensen (Oslo Met), Emma van de Wettering (Oslo Met), Kamilla Skallerud (Oslo Met)  

 
   

Meldt forfall: Ida Kristine Gangstø Berg, Emilie Skjold Pettersen 
 

 
Ikke møtt: Marcus Irgens 

 

 
STORE   

FN-studentene Oslo Driftstøtte vår Søkt: 48 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret kun ønsker å støtte det sosiale rundt arrangementet. 

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. 
 

  

Teater Neuf                                                       Projektstøtte Søkt: 80 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte siden foreningen allerede har fått støtte 

av Velferdstinget i Oslo og Akershus. 

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                                                 Driftstøtte helårs Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 12 320 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering basert på antall medlemmer og sammenlikning med liknende foreninger. Kulturstyret 

ønsker ikke å dekke trenerlønninger til foreningens egne aktive og heller ikke innkjøp av utstyr da 

dette allerede har blitt støttet ved forrige 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. 

NYENYE   
 

Helseledernes Fagutvalg                       Driftstøtte helårs Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 5 000 hvorav 1600 er oppstartstøtte. Foreningen 

oppfordres til å få bedriftene som får presentere seg til å dekke mat, da dette er vanlig andre steder.  

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. 

 

Fashion Production                                          Prosjektstøtte  Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 7 000 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. 

 

Instituttforeninger 
 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                 

  Driftstøtte helårs                            Søkt: 23 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 15 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ønsker å støtte sosiale opplegg som arrangeres av foreningen og kjøp av puter. 

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 vår  Søkt: 10 000 

 



 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 10 000 i driftstøtte. Kulturstyret anmoder foreningen til å 

delta 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. 

 

Fakultetsforeninger   

 

Veterinærmedisinsk  Studentforening   Driftstøtte vår Søkt: 15 000 

 

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

delta på regnskapskurs og veiledning i regi av SiO foreninger.  

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

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

vedtaket. 

 

Filologisk Forening (FF) Investeringsstøtte Søkt: 10 000  

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6690 i investeringsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke støtter moms, da denne tilbakebetales.  

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    

 

Mathjelpen  Projektstøtte Søkt: 3 350 

 

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

søknadsbeløpet kun skal brukes på foreningens egne aktive.  

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

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

vedtaket. 

Mathjelpen  Driftstøtte helårs Søkt: 5 000 

 



 

 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte da foreningen skriver at de søker om 

støtte for 2017. Kulturstyret anbefaler at foreningen søker igjen for 2018.  

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

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

vedtaket. 

International Veterinary Student Association   

       Driftstøtte helårs Søkt: 15 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om driftsstøtte. Egen mail er sendt til foreningen med 

forklaring.  

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   
 

Oslo medisinske pikekor  Driftsstøtte helårs Søkt: 7 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 6 000 i driftsstøtte. 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. 

 

Glædeskoret Justitia  Driftsstøtte vår Søkt: 5 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 4 000 i driftsstøtte. Kulturstyret dekker ikke et budsjettert 

overskudd. 

Det henvises til Kulturstyrets tildelingskriteriene §4.7. om at foreninger som ikke har disposisjonsrett til 

opptjent overskudd etterfølgende år må tilbakeføre gjenstående midler tilsvarende bevilgningen før 

perioden er omme.  

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. 

 



 

 

Studentorchesteret Biørneblæs Prosjektstøtte  Søkt: 10 007 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 3765 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for dette 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. 

 

Dancing Doctors Prosjektstøtte  Søkt: 10 000 

 

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

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

 

Arrangementsforeninger   

 
Nepalese Student Community in OSLO NESCO  

 Driftsstøtte vår Søkt: 6 000 

 

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

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

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

board recommends the association to take accounting course arranged by SiO. 

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  

 

Konsertforeningen Betong Prosjektstøtte  Søkt: 20 000 

 

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

søke igjen etter å ha mottatt regnskap fra forrige arrangement.  

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   
 

Tvergastein Publikasjonsstøtte Søkt: 25 000 

 

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

foreningen allerede har fått driftstøtte til publikasjon for vår 2018.  

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

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

vedtaket. 

 
Humanitære og ideelle foreningere foreninger  

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum)  

 Driftsstøtte helårs Søkt: 12 500 

 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger Kroner 12 500 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. 

 

Idrettsforeningereelle foreninger   

  

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) Prosjektstøtte Søkt: 10 000 

 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonsstøtte. 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 

Møteslutt klokken: 18:30                                                                                                    Referent: Elella Daba 

 
 

 

 

 


