
 

KULTURSTYREMØTE – JUNI, 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 10.juni klokken 16:30 

Sted:   Zoom  
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Idun Kløvstad, Eva Moshuus, Didrik Svellingen, Ingvild Garmo 
Nilsson, Øystein Dulsrud Klungnes, Håkon Bihaug Soydan, Vegard Enerstvedt, Marissa 

Liu, Stine Sørensen, William Sæbø, Isak Grov Deisen  

 
Meldt forfall:  Thina Sæland 

 
Ikke møtt:  

 

 
 

STORE   
 

Fadderforeningen EST OsloMet                     

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ønsker å bygge opp foreningens 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. 
 

 

Teater Neuf                

                                            Prosjektstøtte                                                                Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 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. 

 
 

Det Norske Studentersamfund (DNS) 

                                           Prosjektstøtte                                     Søkt: 240 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 140 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å dekke artisthonorar.  

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

vedtaket. 
 

 

NYE   
 

Linjeforeningen for Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling             

 Prosjektstøtte                             Søkt: 3 950 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 950 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å dra på søknadsveiledningskurs før de søker 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. 
 

 
 

INSTITUTTFORENINGER 

 
Studentforeningen Veneficus                 

 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. 
 

 
Studentutvalget ved Barrat Due musikkinstitutt               

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte etter omgjøring av søknaden til søknad 

om helårsstøtte. 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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FAKULTETSFORENINGER 
 

Veterinærmedisinsk Studentforening                      

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 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. 

 
 

Kjeller utvalget, Traugots Kjeller         

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret 
ikke støtter underskudd. 

 
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. 

 
 

Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening                  

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte vektere. 

 
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   

 
International veterinary Students Association - IVSA               

 Driftstøtte Hele 2020                                Søkt: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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 
 

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

 

 
Helseledernes Fagutvalg                  

 Prosjektstøtte                           Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 
 

 
Realistforeningen                     

 Driftstøtte Vår 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. 
 

 
POLITISKE FORENINGER 

 

Oslo Grønne Studenter         

 Driftstøtte Vår 2020                                Søkt: 4 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 

 
 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 
 

Dungeons and Dragons Blindern            

 Prosjektstøtte                            Søkt: 3 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. 
 

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

 
 

ARRANGEMENTSFORENINGER 

 
Trip – Psykologisk reiseforening      

 Driftstøtte Vår 2020                                Søkt: 3 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 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. 

 

 
ANDRE STUDENTFORENINGER 

 
Studentrådet ved Steinerhøyskolen  

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 13 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 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. 
 

 

Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo            

 Driftstøtte Hele 2020                       Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 
 

 

 

http://www.studentvelferd.no/
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HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 
 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo 

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 17:45       Referent: Elella Daba 
 

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

