
 

KULTURSTYREMØTE – August, 2021 

 

 

 

 

Tidspunkt:  Søndag, 29. august klokken 10:30 

Sted:   Thon Hotel Vettre 

 

Tilstede:  Ingvild Garmo Nilsson, Barathy Pirabahar, Didrik Svellingen, Henrik Bjørndalen, 

Simon Zakariassen, Ole Helge Skavlan, Knut Andre Sande, Maren Flatgård, Markus 

Barkenæs, Markus Berg, Isak Grov Diesen 

 

Meldt forfall:  William Sæbø 

 

Ikke møtt:  

 

 

 

STORE   

 

Pyskologistudentenes Linjeforening                    

                                            Driftstøtte Høst 2021                                                  Søkt: 102 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om 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. 

 

 

OsloMet Gaming 

                                           Driftstøtte Høst 2021                                      Søkt: 72 196 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 

investeringsstøtte. 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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mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no


 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Samfunnsviter’n                   

 Driftstøtte Høst 2021                                               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. 

 

 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 

The Resistance                  

 Driftstøtte Hele 2021                                Søkt: 4 500      

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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. 

 

 

INSTITUTTFORENINGER 

 

Kjemiforeningen Proton                       

 Driftstøtte Høst 2021                        Søkt: 9 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 700 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er 

foreningens høye 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. 
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POLITISKE FORENINGER 

 

Oslo Sosialistiske Studenter             

 Driftstøtte Hele 2021                                                Søkt: 15 000 

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. 

 

 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 

 

Medicinsk Paradeorchæster           

 Driftstøtte Høst 2021                              Søkt: 9 000 

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. 

 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Akademisk bridgeklubb             

 Driftstøtte Høst 2021                            Søkt: 2 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

om å dra på regnskapskurs 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. 

http://www.studentvelferd.no/
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Coffeeread             

 Driftstøtte Høst 2021                            Søkt: 1 300 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 300 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. 

 

 

HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 

 

Tannhelsestudenter uten grenser - UiO           

 Driftstøtte Høst 2021                        Søkt: 5 000  

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. 

 

 

Møteslutt klokken 12:00       Referent: Elella Daba 
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