
 

KULTURSTYREMØTE – April, 2021 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Onsdag, 14. april klokken 16:30 

Sted:   Zoom  

 

Tilstede:  Ingvild Garmo Nilsson, Barathy Pirabahar, Sandra Butoyi, William Sæbø, Vegard 

Enerstvedt, Didrik Svellingen, Isak Grov Diesen, Markus Christopher Barkenæs, 

Henrik Bjørndalen  

 

Meldt forfall:   

 

Ikke møtt:  

 

 

STORE   

 

Filologen                    

                            Publikasjonsstøtte Hele 2021                                                                    Søkt: 45 000       

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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. 

 

 

Fashion Production                    

                                            Prosjektstøtte                                                                                Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å søke 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. 

 

 

Samfunnsviter’n  

                                           Driftstøtte Vår 2021                              Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i driftstøtte. 

 

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. 

 

 

 Justivalen                     

 Driftstøtte Vår 2020                                                           Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 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. 

 

 

Farmasøytenes Idrettsforening FIF            

                                            Driftstøtte Hele 2021                                                                 Søkt: 300 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 60 000 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. 

 

 

Studenterhytta                 

                                            Driftstøtte Hele 2021                                                                 Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 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 

 

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. 

 

 

Nordmarkskapellet                   

                                            Driftstøtte Vår 2020                                                                   Søkt: 100 000 

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

søknaden mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. 

 

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   

 

LovLedning             

 Driftstøtte Hele 2021                                                         Søkt: 10 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 

 

 

Linjeskift                  

 Driftstøtte Vår 2021                                                           Søkt: 11 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 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
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Linjeforening for Tjenestedesign                    

                                            Driftstøtte Vår 2021                                                                     Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 200 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. 

 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Linjeforeningen for utviklingsstudier                    

 Driftstøtte Vår 2021                                      Søkt: 660     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 660 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. 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

 Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                       

 Prosjektstøtte                                                                     Søkt: 16 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 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. 

 

 

 

 

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

 

FAKS Oslo              

 Driftstøtte Vår 2021                               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. 

 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Oslostudentenes Syklubb             

 Driftstøtte Hele 2021                                                         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. 

 

 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Litteraturtidsskriftet Lasso                     

 Publikasjonsstøtte Vår 2021                                           Søkt: 22 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 22 000 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/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Fortid             

 Publikasjonsstøtte Vår 2021                                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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. 

 

 

INTERNASJONALE OG ETNISKE FORENINGER 

 

Marco Polo Foreningen            

 Driftstøtte Hele 2021                                                         Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen å 

fra på søknadsveiledningskurs i regi av SiO. 

 

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 

 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum)             

 Driftstøtte Hele 2021                                 Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte etter omgjøring av søknaden til 

søknad om driftstøtte til vårsemesteret.  

 

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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IDRETTSFORENINGER 

 

Legestudentenes Idrettsklubb - LIK         

 Driftstøtte Hele 2021                                                         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. 

 

 

 

Møteslutt klokken 18:20        Referent: Elella Daba 

 

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

