
 

Referat møte 21.06.2017 
Dato: Onsdag, 21. juni 
Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje 
Tid ved møtestart: kl. 16.30 
Tilstede:  
Felicitas Scheffknecht (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO),  
Emilie Skjold Pettersen (UiO), Emma van de Wetering (HiOA),  
Ida Kristine Gangstø Berg (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Joel Gianni (HiOA) 
Øyvind Berg Hansen (UiO) og Rune Keisuke Kosaka (HiOA) 
 
Meldt forfall: 
Fujan Parsa (UiO), Mikkel Lahlum (UiO) 
 
Ikke møtt: 

Klagesaker 

Effektiv Altruisme UiO Driftstøtte Vår 2017 Søkt: 6,700 Tildelt: 2,800 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 800 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 
bevillingens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 
økonomi. Kulturstyret mener fortsatt at moderorganisasjonen burde stå for generell PR. 
 
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 
 
 

Spire Oslo Driftstøtte Vår 2017 Søkt: 2,485 Tildelt: 2,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen for våren 2017. Bakgrunnen for 
bevillingens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 
økonomi. Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et 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 
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Store Foreninger 

Fadderordningen OTS Prosjektstøtte Søkt: 80,00 Tildelt: 65,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 65 000 i prosjektstøtte til foreningen. Kulturstyret anbefaler at 
foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger, samt personlig veiledning.  
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 
 
 

Cinema Neuf Prosjektstøtte Søkt: 50,000 Tildelt: 40,000 
Kulturstyret fatter unntaksvedtak og behandler denne søknaden, på tross av pkt 3.1a i være 
tildelingskriterier, i henhold til §9-7 i Velferdstingets vedtekter, hvor Kulturstyret kan fravike 
tildelingskriteriene i særskilte tilfeller der dette  er til fordel for søkeren. Cinema Neuf er en del av Det 
Norske Studentersamfunnet som får støtte direkte fra Velferdstinget, stedet Kulturstyret får midlene sine fra, 
det er derfor snakk om dobbeltfinansering. Vi ser at forventete støttepartnere ikke gir like mye støtte som de 
pleide, og at gjennomføringen av arrangementet er derfor ikke sikret. Vi ønsker å ivareta utekinoen, og 
derfor bevilger Velferdstingets Kulturstyre kroner 40 000 i prosjektstøtte til foreningen. Vi foreslår at 
Cinema Neuf også spør om hjelp av moderorganisasjonen og muligens søker om prosjektpenger fra intern 
pott. Dette er et absolutt unntaksvedtak og vi forventer at dette arrangementet blir dekket av DNS sin 
tildeling av VT igjen fremover. 
 
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 
 

 
Det Norske 
Studentersamfund (DNS) Prosjektstøtte Søkt: 47,500 Avslått 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er pkt 3.1a i 
Kulturstyrets tildelingskriterier som omtaler dobbeltfinansering.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 

Det Norske 
Studentersamfund (DNS) Prosjektstøtte Søkt: 30,000 Avslått 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er pkt 3.1a i 
Kulturstyrets tildelingskriterier som omtaler dobbeltfinansering.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Kulturutvalget (DNS) Prosjektstøtte Søkt: 29,700 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er pkt 3.1a i 
Kulturstyrets tildelingskriterier som omtaler dobbeltfinansering. Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar 
på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger før neste gang de skal søke om prosjektstøtte. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 

Felicitas Scheffknecht er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende foreningen. 

Samfunnsvitenskapelig 
Fakultetsforening (SVFF) Prosjektstøtte Søkt: 25,000 Tildelt: 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 
 
 

Gunvor Evenrud er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende foreningen. 

Realistforeningen Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt: 20,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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 
 
 

Ida Kristine Gangstø Berg er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende foreningen. 

Litteraturfestivalen STED Prosjektstøtte Søkt: 25,000 Tildelt: 15,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 
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Nye Foreninger 

African Student 
Association Prosjektstøtte Søkt: 1,900 Tildelt: 1,900 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 900 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 
 
 

African Student 
Association Prosjektstøtte Søkt: 2,650 Avslått 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte grunn manglende beskrivelse av prosjekt.  
Kulturstyret anbefaler foreningen om å søke om driftstøtte til høsten.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Faglige foreninger 

Economia HiOA Driftsstøtte Høst 2017 Søkt: 14,590 Tildelt: 6,260 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 260 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017. I følge 
Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser. (jf. Tildelingskriteriene pkt. 3.1 b.); og ønsker 
ikke å støtte 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 
 
 

Studentrådet ved 
Steinerhøyskolen Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 8,738 Tildelt: 4,007 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 007 i driftstøtte til foreningen for høst 2017.  
 
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 
 
 

Studentrådet ved  
Det teologiske 
Meninghetsfakultetet 

Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt: 20,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20,000 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 
 
 
  

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


 
 
 
 
 
 
 

 6 

Studentforeningen ved 
Høyskolen for ledelse og 
teologi 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 10,000 Tildelt: 10,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  
 
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 
 
 

Andre studentforeninger 

ICJ-Student Prosjektstøtte Søkt: 4,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. driftstøtte til foreningen for 2017. . I følge 
Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser. (jf. Tildelingskriteriene pkt. 3.1 b.) 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 

 

Fadderforeningen for 
journalistikk og 
fotojournalistikk HiOA 

Prosjektstøtte Søkt: 2,500 Avslått 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret anbefaler et 
regnskapskurs og personlig veiledning fra SiO Foreninger før en ny søknad  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 

Tidsskrifter og Medier 

Filosofisk supplement Publikasjon Høst 2017 Søkt: 17,000 Tildelt: 17,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i publikasjonsstøtte til foreningen for 2017.  
 
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 
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Musikk og teater  

Sangvinerne Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 8,000 Tildelt: 8,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen for 2017.  
 
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 
 
 

Idrettsforeninger 

Norges Idretthøgskoles 
Idrettslag (NIHI) Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 15,000 Tildelt: 7,500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftstøtte til foreningen for 2017. Bakgrunnen for 
bevillingens størrelse er en sammenligning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 
økonomi. 
 
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 
 
 

Klatregruppa Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 15,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
foreningen ikke er registrert i SiO Foreninger. Søknaden var også svært mangelfull.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
 

Møteslutt klokken 18:45 
Referent: Suzanne Sagli 
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