
 

KULTURSTYREMØTE – Mai, 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 06.mai klokken 16:30 

Sted:   Zoom  
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Ingvild Garmo Nilsson, Øystein Dulsrud Klungnes, Håkon Bihaug 
Soydan, Vegard Enerstvedt, Barathy Pirabahar, Marissa Liu, William Sæbø 

 

Meldt forfall:  Thina Sæland og Marius Toresen 
 

Ikke møtt:  
 

 

 
STORE   

 
Tannlegehytta                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 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. 
 

 
Farmasøytenes Idrettsforening FIF                    

                                            Driftstøtte Vår 2020                                                    Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 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. 
 

 

Studenterhytta 

                                           Driftstøtte Hele 2020                        Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 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. 
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Nordmarkskapellet 

                                           Driftstøtte Hele 2020                        Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

foreningen besitter høy 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. 
 

 
Studentorkesteret STRYK 

                                           Driftstøtte Hele 2020                           Søkt: 32 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 32 000 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. 
 

 

Mål og Makt                      

                                        Publikasjonstøtte Hele 2020                                            Søkt: 93 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 70 000 i publikasjonstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å finne andre inntektskilder.  Kulturstyret har blant annet en ressursbank på sine 
nettsider som gir oversikt over flere støtteordninger. 

 

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  

                                           Publikasjonstøtte Høst 2020               Søkt: 34 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 34 000 i publikasjonstøtte. 

 

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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Kor i granskauen  

                                           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. 

 
 

OSI Roing  

                                                   Prosjektstøtte                           Søkt: 50 000 

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

støtte fra Velferdstingets tilskuddsportefølje. 

 
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. 
 

 

Utelivsforeningen for studenter i Oslo  

                                           Driftstøtte Vår 2020                           Søkt: 48 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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. 

 

 
OsloMet Lacrosse  

                                           Driftstøtte Hele 2020                           Søkt: 40 907 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 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. 
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UKA på Blindern 

                                           Underskuddsgaranti                           Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i underskuddsgaranti.  

 

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. 

 
 

NYE   
 

trass!          

 Publikasjonstøtte Høst 2020                                   Søkt: 28 850  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 28 850 i publikasjonstøtte. 
 

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. 

 

 
The Resistance!                  

 Driftstøtte Hele 2020                             Søkt: 7 500 

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. 

 
 

INSTITUTTFORENINGER 
 

Kjemiforeningen Proton                 

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 11 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 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 
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 

Alexandria                  

 Driftstøtte Vår 2020                           Søkt: 4 300  

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden 
mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen 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. 
 

 
FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 
Helseledernes fagutvalg               

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 10 000 

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

Kulturstyret ikke ønsker å gi støtte til foreningens arrangement når utgiftene dekkes av en annen 
støtteordning.  

 

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. 

 
 

STUDENTDEMOKRATI   
 

Studentrådet ved MF                     

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 20 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 
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POLITISKE FORENINGER 

 
Oslo Grønne Studenter            

 Prosjektstøtte                                Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 
 

 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 

A Scalpella       

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 14 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 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. 

 
 

Oslo medisinske pikekor                  

 Driftstøtte Hele 2020                             Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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. 

 
 

Tonus Uteri                   

 Driftstøtte Vår 2020                             Søkt: 4 200 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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 
 

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

 
 

Studentorchesteret Biørneblæs                  

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 007 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 
å ta inn høyrere medlemskontingent. 

 
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 bevilger kroner 10 000 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. 

 
 

ANDRE STUDENTFORENINGER 
 

Oslo Tekniker Samfund             

 Driftstøtte Hele 2020                                               Søkt: 14 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden 
mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. 

 
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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TIDSSKRIFTER OG MEDIER   
 

Samfunnsgeografen                      

 Prosjektstøtte                             Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 
om å søke publikasjonstøtte neste gang. 

 
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 ETNISKE FORENINGER 
 

Vietnamesisk studentforening i Oslo             

 Driftstøtte Vår 2020                               Søkt: 9 886 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3886 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 

dra på søknadskurs i regi av SiO. I tillegg oppfordres foreningen begynne å ta medlemskontingent. 

 
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. 
 

 
Latinamerikansk forening studentlag              

                                                       Driftstøtte Vår 2020                                           Søkt: 14 583 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

 

 
STUDENTHYTTER  

 
Rishovd Studenthytte    

 Driftstøtte Hele 2020                                               Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i driftstøtte. 
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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 18:15       Referent: Elella Daba 
 
 

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

