
 

KULTURSTYREMØTE – Mai, 2021 

 

 

 

 

Tidspunkt:  onsdag, 19. mai klokken 16:30 

Sted:   Zoom  

 

Tilstede:  Ingvild Garmo Nilsson, Idun Kløvstad, Barathy Pirabahar, Sandra Butoyi, Markus Christopher 

Barkenæs, Håkon Bihaug Soydan, Didrik Svellingen, Henrik Bjørndalen, Markus Berg, 

Øystein Dulsrud Klungnes, William Sæbø  

 

Meldt forfall:  Marissa Liu 

 

Ikke møtt:  

 

 

KLAGE   

 

Nordmarkskapellet                       

  Driftstøtte Hele 2021                                                      Søkt: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 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. 

 

 

STORE   

 

Oslo Tekniker Samfund                   

 Driftstøtte Hele 2021                                                         Søkt: 50 000     

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. 

 

 

Studentenes Sjøfarts Selskab                   

                                            Driftstøtte Vår 2021                                                                     Søkt: 37 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 37 500 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. 
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NYE   

 

Nordisk Gruppe          

 Prosjektstøtte                                                                     Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 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. 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Frederik                   

 Driftstøtte Vår 2021                                                           Søkt: 15 000 

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

nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra 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. 

 

 

FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 

Norsk medisinstudentforening Oslo                

 Prosjektstøtte                                  Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 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. 

 

 

ARRANGEMENTSFORENINGER 

 

Fadderstyret ABI        

 Prosjektstøtte                                  Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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 
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om vedtaket. 

 

 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Veneficus Tidsskriftet 

 Publikasjonsstøtte Hele 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 bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra 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. 

 

 

Møteslutt klokken 17:40 
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