
 

KULTURSTYREMØTE – September, 2021 

 
 
 
 
Tidspunkt:  Onsdag, 29. september klokken 16:30 
Sted:   George Sverdrups Hus, Grupperom 7 
 
Tilstede:  Ingvild Garmo Nilsson, Didrik Svellingen, Marius Torsvoll, Constance Thuv. Maren 

Flatgård, Barathy Pirabahar, William Sæbø, Isak Diesen, Markus Christopher 
Barkenæs, Jostein Bjerkeli, Knut Andre Sande 

 
 
Meldt forfall:  Markus Berg 
 
Ikke møtt:  
 
 
 
KLAGE   
 
Tannhelsestudenter uten grenser - UiO                      
 Driftstøtte Høst 2021                                                         Søkt: 4 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 400 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. 
 
 
Medicinsk Paradeorchæster                        
 Driftstøtte Høst 2021                                                         Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 
 
 
STORE   
 
Psykologistudentenes Linjeforening                       
 Driftstøtte Høst 2021                                                       Søkt: 32 900      

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
Kor i Granskauen           
                                            Prosjektstøtte                                                                          Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 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. 
 
 
Medisinerstudentenes revy  
                                                Prosjektstøtte                                           Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 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. 
 
 
Economia OsloMet                       
 Driftstøtte Høst 2021                                                       Søkt: 30 000 

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   
 
Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap                 
 Driftstøtte Høst 2021                                                       Søkt: 17 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 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 
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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. 
 
 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 
Studentenes Elektronikkforening (SEF)                      
 Driftstøtte Høst 2021                                  Søkt: 8 500      

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 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. 
 
 
Sosialkontoret – Linjeforeningen for sosialt arbeid ved OsloMet                     
 Driftstøtte Hele 2021                                                        Søkt: 18 924  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 
skaffe andre inntektskilder.  
 
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   
 
Aksjegruppen OsloMet                       
 Driftstøtte Vår 2020                                Søkt: 24 500 

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. 
 
 
POLITISKE FORENINGER 
 
Oslo Sosialistiske Studenter               
 Driftstøtte Høst 2021                                                       Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte.  
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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. 
 
 
MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 
Studentorchesteret Biørneblæs              
 Underskuddsgaranti                                 Søkt: 7 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 003 i prosjektstøtte etter omgjøring av søknaden fra 
søknad om underskuddsgaranti til søknad om 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. 
 
 
LIVSYNSFORENINGER (RELIGIØSE) 
 
Lukas                      
 Driftstøtte Høst 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. 
 
 
ANDRE STUDENTFORENINGER 
 
Utelivsforeningen for Studenter i Oslo             
 Prosjektstøtte                              Søkt: 2 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 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. 
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Utelivsforeningen for Studenter i Oslo                      
 Prosjektstøtte                         Søkt: 2 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 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. 
 
 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   
 
Lanx Santura                        
 Driftstøtte Høst 2021                             Søkt: 12 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 500 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. 
 
 
Speilvendt               
 Driftstøtte Høst 2021                                                       Søkt: 12 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 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. 
 
 
MOLO                   
 Publikasjonstøtte Høst 2021                                           Søkt: 12 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 i publikasjonstøtte.  
 
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 
 
Amnesty Jus Oslo             
 Prosjektstøtte                             Søkt: 2 038  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 038 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. 
 
 
FN-studentene Oslo                   
 Prosjektstøtte                           Søkt: 4 250 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å 
finne andre kostnadsfrie lokaler for å holde sitt arrangement, for eksempel Chateau Neuf. 
 
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 19:10       
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