
 

KULTURSTYREMØTE – NOVEMBER, 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  onsdag, 04.november klokken 16:30 

Sted:   Zoom 
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Ingvild Garmo Nilsson, Eva Moshuus, Marissa Liu, Sandra Butoyi, 
Didrik Svellingen, William Sæbø, Henrik Bjørnedalen, Tiril Aune Førland, Markus 

Christopher Barkenæs, Markus Emil Dahl Berg, Barathy Pirabahar 

 
Meldt forfall:  Vegard Enerstvedt  

 
Ikke møtt:  

 

 
STORE   

 
FN-studentene Oslo                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 50 000        

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

arrangementet allerede har funnet sted og at foreningen har klart å gjennomføre arrangementet uten 
støtte fra Kulturstyret. 

 
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 Norske Gestaltinstitutt Høyskole                 

                                            Prosjektstøtte                                                                Søkt: 36 177 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 26 177 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret i fjor støttet deler av prosjektet som foreningen søker støtte for i denne søknaden.  
 

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   

 
Bytteringen                  

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 23 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 300 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. 
 

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


 

 
 

 
 

 

 
 

 2 

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. 

 
 

SOS – barnebyer UiO                     

 Prosjektstøtte                              Søkt: 1 720 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte med beskjed om at beløpet utover 
det som er søkt av foreningen skal brukes på å kjøpe inn munnbind.  

 
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. 
 

 

UiO Gaming  

                                           Driftstøtte Høst 2020                           Søkt: 13 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 600 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. 

 
 

La Communidad 

                                           Driftstøtte Høst 2020                             Søkt: 5 250 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 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. 
 

 

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/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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MOK Linjeforening  

                                           Driftstøtte Høst 2020                           Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å støtte forenings bekledning. 

 
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. 
 

 
Oslostudentenes Syklubb 

                                           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. 
 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 

Studentenes Elektronikkforening                    

 Driftstøtte Høst 2020                          Søkt: 7 000     

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 

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 

vedtaket. 

 
 

HONing               

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 15 000 

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 
 

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

 
 

INSTITUTTFORENINGER 

 
Alexandria           

 Driftstøtte Vår 2020                         Søkt: 5 000  

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 
søke på nytt og legge ved regnskap fra forrige semester. 

 

 
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   

 

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring                  

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 11 500  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i prosjektstøtte. 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. 
 

 
POLITISKE FORENINGER 

 

Oslo Sosialistiske Studenter     

 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. 
 

 

 

mailto:kulturstyreleder@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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MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 

Tannlegerevyen              

 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. 

 
 

Kling Kokos                    

 Driftstøtte Høst 2020                             Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 

 

 
LIVSYNSFORENINGER (RELIGIØSE) 

 
Lukas                      

 Prosjektstøtte                        Søkt: 3 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 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 

 

Linjeforeningen for Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 28 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 i prosjektstøtte. 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 
 

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. 

 

 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 
Litteraturskriftet Lasso                     

 Publikasjonstøtte Høst 2020                                   Søkt: 22 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 22 000 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. 
 

 
Teknovatøren       

 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 

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 

vedtaket. 
 

 

MOLO 

                                           Publikasjonstøtte Hele 2020               Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

 
 

Samfunnsviter’n 

                                           Driftstøtte Høst 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 

mailto:kulturstyreleder@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. 

 
 

Antropress 

                                           Publikasjonstøtte Høst 2020               Søkt: 12 300  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 300 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. 

 
 

HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 
 

Ingeniører Uten Grenser OsloMet             

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 11 500  

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret ber foreningen om å søke på 
nytt og legge ved regnskap fra forrige semester samt sende fullstendig oversikt over foreningens 

budsjett.  

 
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. 
 

 
IDRETTSFORENINGER 

 

GiGass      

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte etter å ha gjort om søknaden til driftstøtte 

høsten 2020. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke igjen neste semester. 
 

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

Streptokåken – hyttestyret                        

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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 18:30         Referent: Elella Daba 
 
 

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

