
 

KULTURSTYREMØTE – Juni, 2021 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 16. juni klokken 16:30 

Sted:   Zoom 
 

Tilstede:  Ingvild Garmo Nilsson, Barathy Pirabahar, Eva Moshuus, Marius Trosvoll, Didrik 
Svellingen, Håkon Bihaug Soydan, William Sæbø, Sandra Butoyi, Markus Christopher 

Barkenæs, Isak Grov Diesen, Henrik Bjørndalen, Vegard Enerstvedt, Marissa Liu  

 
Meldt forfall:   

 
Ikke møtt:  

 

 
 

STORE   
 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)               

 Driftstøtte Høst 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. 

 
 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)                 

                                           Driftstøtte Høst 2021                                                     Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 

 
 

Naturvernstudentenes i Oslo 

                                           Prosjektstøtte                                        Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. 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 

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. 
 

 

Norges Idrettshøgskoles Idrettslag (NIHI)                     

 Underskuddsgaranti                                               Søkt: 250 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 250 000 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. 

 
 

OSI E-sport                    

                                            Prosjektstøtte                                                                Søkt: 40 000 

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

får støtte fra Velferdstinget. 

 
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. 
 

 
OsloMet Lacrosse                

                                            Driftstøtte Hele 2021                                                    Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 
 

 

OsloMet Gaming                  

                                            Driftstøtte Høst 2021                                                    Søkt:68 000 

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

søke på nytt med grundig begrunnelse for budsjettet. 
 

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/
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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. 

 

 
Filosofisk Supplement                   

                                           Publikasjonsstøtte Hele 2021                                       Søkt: 34 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 34 000 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. 
 

 
Tvergastein                   

                                            Prosjektstøtte                                                                Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 
 

 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

Linjeforeningen for utviklingsstudier                     

 Driftstøtte Høst 2021                                               Søkt: 20 598     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 100 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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INSTITUTTFORENINGER 
 

Frederik                      

 Driftstøtte Vår 2021                                                 Søkt: 10 000 

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. 
 

 

 
POLITISKE FORENINGER 

 
FAKS Oslo          

 Publikasjonsstøtte Vår 2021                                    Søkt: 13 200 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 200 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. 
 

 
MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 

Kling Kokos             

 Driftstøtte Vår 2021                        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. 

 
 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 
 

Medicinernes Skiklubb Svartor           

 Driftstøtte Vår 2021                                                 Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering. 

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. 
 

 

ANDRE STUDENTFORENINGER 
 

Linjeforeningen for Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling                     

 Prosjektstøtte                       Søkt: 7 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 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. 

 
 

Utelivsforeningen for studenter i Oslo                     

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 13 550 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at det 
foreningen søker støtte om ikke er omfattet av Kulturstyrets tildelingskriterier.  

 
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. 
 

 

Utelivsforeningen for studenter i Oslo  

 Prosjektstøtte                       Søkt: 4 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 800 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. 
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HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 
 

Latin-Amerikagruppene Blindern       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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. 
 

 

 

Møteslutt klokken 18:00        Referent: Elella Daba 
 

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

