
 

KULTURSTYREMØTE – September 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Søndag, 06.september klokken 10:30 

Sted:   Thon Hotel Vettre  
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Isak Grov Diesen, George Cowie, Didrik Svellingen, William 
Sæbø, Marissa Liu, Markus Dahl Berg, Sandra Butoyi, Tiril Førland, Henrik 

Bjørnedalen, Ingvild Garmo Nilsson, Eva Moshuus 

 
Meldt forfall:  Håkon Bihaug Soydan  

 
Ikke møtt:  

 

 
 

STORE   
 

Portal Space                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen om å søke på nytt med utfyllende informasjon om prosjektet. 

 
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. 
 

 

Medicinsk Paradeorchæster                   

                                            Driftstøtte Høst 2020                                                    Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke midler fra Velferdstingets krisepakke, 
https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-fra-krisepakke/.   

 

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. 

 
 

Filologen 

                                           Publikasjonstøtte Høst 2020               Søkt: 45 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 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 

 

http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-fra-krisepakke/
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://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. 

 

 
Marco Polo Foreningen                     

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 
driftstøtte for høstsemesteret. Bakgrunnen for vedtaket er en behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å dra på søknadsveiledning 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.  
 

 
Kristianiastudentenes Haandbyggerlaug 

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 38 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke midler fra Velferdstingets krisepakke, 
https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-fra-krisepakke/.   

 

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. 

 
 

Chorus Mixtus        

 Driftstøtte Vår 2020                                                 Søkt: 31 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å søke midler fra Velferdstingets krisepakke, https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-

fra-krisepakke/.   
 

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. 

 
 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-fra-krisepakke/
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-fra-krisepakke/
https://www.studentvelferd.no/2020/04/21/sok-midler-fra-krisepakke/
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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FAKS Oslo                 

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 46 320 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte. 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. 
 

 
POLITISKE FORENINGER 

 

FAKS Oslo            

 Publikasjonstøtte Høst 2020                                   Søkt: 23 228 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 126 i publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ser behovet for et opplag på 1 500.  
 

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. 
 

 
FAKS Oslo                    

 Investeringsstøtte                              Søkt: 8 682 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 682 i investeringsstøtte. 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. 

 
 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 
Chorus Mixtus       

                               Driftstøtte Høst 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 
 

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

 

 
LIVSYNSFORENINGER (RELIGIØSE) 

 
Bibel Studie Gruppe          

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 13 610  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 558 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at foreningen 

kan låne telt fra eiendomsavdelingen ved UiO gratis. 
 

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 

 
Samfunnet Bislet  

                                                 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 

søke på nytt med utfyllende informasjon om budsjett for prosjektet.  
 

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 

 
Linjeforening for kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling             

 Driftstøtte Høst 2020                                Søkt: 3 105 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 105 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 
å dra på søknadsveiledning 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. 

 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
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HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 
 

Studenter Uten Grenser      

 Driftstøtte Høst 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. 

 
 

Møteslutt klokken 12:00        Referent: Elella Daba 
 
 

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

