
 

KULTURSTYREMØTE – DESEMBER, 2020 

 
 

 

 
Tidspunkt:  onsdag, 02. desember klokken 16:30 

Sted:   Zoom   
 

Tilstede:  Henrik Hung Haram, Ingvild Garmo Nilsson, Vegard Enerstvedt, Markus Christopher 
Barkenæs, Tiril Aune Førland, William Sæbø, Sandra Butoyi, Melissa Liu, Didrik 

Svellingen, Henrik Bjørnedalen, Markus Emil Dahl Berg  

 
Meldt forfall:  Isak Grov Diesen, Barathy Pirabahar, Håkon Bihaug Soydan 

 
Ikke møtt:  

 

 
KLAGE   

 
Streptokåken                       

 Driftstøtte Høst 2020                                                Søkt:15 000         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i Driftstøtte. Kulturstyret bevilget kroner 10 000 

på kulturstyremøte i november. Resten av støttebeløpet på kroner 5000 utbetales etter ny behandling 
av søknaden på kulturstyremøte i desember.  

 
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. 
 

 

 
STORE   

 
Studentrådet ved Høyskolen for ledelse og teologi                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 30 000        

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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. 

 
 

Medicinerforeningen           

                                            Driftstøtte Hele 2020                                                    Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at foreningen 
har høy egenkapital og at Kulturstyret ikke ønsker å bygge opp denne.   

 

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. 

 
 

Uglebo 

                                           Driftstøtte Hele 2020                        Søkt: 114 200 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 38 000 i driftstøtte etter omgjøring av søknaden til søknad 
om driftstøtte for høst 2020. Videre ønsker Kulturstyret ikke å betale for moms da foreningen kan få 

refundert dette.  
 

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. 

 

 
Samfunnet Bislet                     

 Investeringstøtte                                                      Søkt: 34 676 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 370 i investeringstøtte. 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. 

 
 

Radio Nova                     

 Investeringstøtte                                                      Søkt: 40 000      

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 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. 

 
 

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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Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)                     

                                  Driftstøtte Høst 2020                                                              Søkt: 37 000         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 
 

 
Kristianiastudentenes Haandbyggerlaug                    

 Investeringstøtte                                                      Søkt: 67 080        

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 67 080 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 International                   

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 40 000         

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 

søke på nytt 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. 

 

 
UKA på Blindern                     

 Underskuddsgaranti                                                 Søkt: 50 000        

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 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. 
 

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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NYE   
 

VULKAN FILMKLUBB            

 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. 

 
 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 

Terrra                    

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 10 000     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte etter omgjøring av søknaden til søknad 

om driftstøtte høst 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. 
 

 
FAKULTETSFORENINGER 

 

Realistforeningen                      

 Investeringstøtte                                                      Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

 
 

Kjellerutvalget, Traugots Kjeller  

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 13 980        

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 

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. 

 
 

FAGLIGE RELATERT FORENINGER   
 

Helseledernes Fagutvalg                       

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 6 800 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 800 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. 

 
 

POLITISKE FORENINGER 

 
Oslo Grønne studenter            

 Prosjektstøtte                                 Søkt: 3 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 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 

 

INTERevy             

 Driftstøtte Hele 2020                                                Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 

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. 

 

 

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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Tonus Uteri          

 Driftstøtte Høst 2020                                               Søkt: 20 450  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 450 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      

 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. 

 

 
ARRANGEMENTSFORENINGER 

 
Sosiale NIH              

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 
 

 
Forening for dansekunst                  

 Prosjektstøtte                              Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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 
 

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. 

 
 

Samfunnet Bislet                    

 Prosjektstøtte                                                          Søkt: 22 000        

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
foreningen allerede har fått støtte fra Kulturstyret til å oppgradere lokale og lignende.   

 
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   
 

Tvergastein                      

 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. 

 
 

Fortid               

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 12 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 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. 

 

 
 

Møteslutt klokken 18:45        Referent: Elella Daba 

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