
 

KULTURSTYREMØTE – OKTOBER, 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  onsdag, 07. oktober klokken 16:30 

Sted:   Zoom   
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Ingvild Garmo Nilsson, Eva Moshuus, Vegar Enerstvedt, Isak 
Grov Diesen, Barathy Pirabahar, Tiril Aune Førland, William Sæbø, Didrik Svellingen, 

Henrik Bjørnedalen, Marissa Liu  

Meldt forfall:   
 

Ikke møtt:  
 

 

STORE   
 

Legestudentenes Idrettsklubb - LIK                    

 Investeringstøtte                                                      Søkt: 30 000      

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i investeringstøtte.  

 

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 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. 

 
 

NYE   

 
BV – Linjeforeningen for Barnevern ved OsloMet                

 Driftstøtte Høst 2020                               Søkt: 3 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 600 i oppstartsstøtte. Kulturstyret ønsker også å formidle 
til foreningen at det vanligvis ikke gis støtte til å dekke utgifter for 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 
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 

Tannhelse uten grenser - UiO                    

 Driftstøtte Høst 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. 

 

 
Grevling – Linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag 

                                           Driftstøtte Høst 2020                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering og Kulturstyret vil også formidle at de ikke ønsker å støtte utstopping av grevling.  

 

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   
 

Menageriet                

 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. 

 

 
Menageriet                   

 Prosjektstøtte                             Søkt: 1 300 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 300 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 
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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. 

 

 
Fagutvalg for Kina-studier 

                                              Prosjektstøtte                                                       Søkt: 800 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 800 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. 
 

 
INSTITUTTFORENINGER 

 
Kjemiforeningen Proton                   

 Driftstøtte Høst 2020                         Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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. 
 

 

Frederik                  

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ser ikke behovet for summen foreningen søkte i forhold til de planlagte aktivitetene.  
 

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 
 

Realistforeningen           

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering. Kulturstyret oppfordrer foreningen å kontakte eiendomsavdelingen ved UiO for 

håndsprit.  
 

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   

 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo - YATA                      

 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. 
 

 
MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 

Cabaret Intime             

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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. 

 
 

Corpus Juris                 

 Investeringstøtte                                                      Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i investeringstøtte.  

 

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 
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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. 

 
 

Glædeskoret Justitia  

                                           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. 

 
 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 
 

Skeivt Studentforum       

 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. 

 

 
Dancing Doctors                  

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

 
Utelivsforeningen for studenter i Oslo            

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 19 360  

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

prosjektet ligger utenfor tildelingskriteriene til 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. 

 

 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 
Lanx Satura  

 Publikasjonstøtte Høst 2020                            Søkt:12 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 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. 
 

 
Tvergastein         

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 18 700 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 18 700 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. 
 

 

 

Møteslutt klokken 18:05        Referent: Elella Daba 
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