
 

KULTURSTYREMØTE – Januar 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  25. januar 2020 klokken 12:00 

Sted:   Villa Eika, møterom i 2. etasje. 
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Idun Kløvstad, Ingvild Garmo Nilsson, Barathy Pirabahar, Martine 
Myklebust, Vegard Enerstvedt, Håkon Soydan, Marissa Liu, Marius Thoresen  

 

Meldt forfall:  William Sæbø, Øystein Dulsrud Klungnes 
 

Ikke møtt:  
 

 

 
STORE   

 
Paragone                       

 Publikasjonstøtte Vår 2020                                     Søkt: 80 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 46 300 i publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

først og fremst at Kulturstyret ønsker å støtte trykk. Foreningen oppfordres til å ta inngangspenger på 
slippfesten og anbefaler foreningen å se på tildelingsordningen Fritt Ord.  

 
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. 
 

 

Speilvendt                      

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 

 
 

Bøygen  

                                   Publikasjonstøtte Hele 2020                                      Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte honorarer. 

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

vedtaket. 
 

 

NYE   
 

Syrian Student Association         

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 16 745  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 etter å ha omgjort søknaden til søknad om 

investeringsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke 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. 
 

 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Sosialkontoret – Linjeforeningen for sosialt arbeid ved OsloMet                    

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 15 330     

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke 

på nytt der oversikt over foreningens budsjett kommer tydelig frem. Foreningen oppfordres til å søke 

støtte fra OsloMet-potten og sitt institutt. 
 

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                     

 Prosjektstøtte                             Søkt: 7 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ønsker å betale depositum. 

 
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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INSTITUTTFORENINGER 
 

Fagutvalget ved Økonomisk Institutt                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 

 
 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole             

 Driftstøtte Vår 2020                                                    Søkt: 4 700 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 700 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. 

 

 
FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo              

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 19 400 

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

behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen også til å søke om støtte fra Fritt Ord. 
 

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 

 
Steinbiten Akavarieforening     

 Driftstøtte Vår 2020                   Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 500 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 
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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. 

 

 
ARRANGEMENTSFORENINGER 

 
Galleri Neuf           

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 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. 
 

 
ANDRE STUDENTFORENINGER 

 

Norsk Start Oslo           

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 18 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8000 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. 
 

 
HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 

 

Effektiv Altruisme        

 Driftstøtte Vår 2020                             Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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. 
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Amnesty Student Blindern      

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 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 13:15        Referent: Elella Daba 
 

http://www.studentvelferd.no/
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