
 

KULTURSTYREMØTE – Oktober, 2021 

 
 
 
 
Tidspunkt:  onsdag, 27. oktober klokken 16:30 
Sted:   Villa Eika og Zoom 
 
Tilstede:  Ingvild Garmo Nilsson, Barathy Pirabahar, Marius Torsvoll, Markus Barkenæs, 

Maren Flatgård, Isak Grov Diesen, William Sæbø, Markus Berg, Marissa Liu, Knut 
Andre Sande, Andrine Breiner Johansen 

 
Meldt forfall:  Øystein Martin Dulsrud Klungnes, Constance Thuv 
 
Ikke møtt:  
 
 
STORE   
 
Teknovatøren                       
                                     Publikasjonstøtte Høst 2021                                                Søkt: 35 000        
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om publikasjonstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
søknaden mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen å dra på regnskapskurs i regi av SiO Foreninger.  
 
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. 
 
 
Litteraturtidsskriftet Lasso                    
                                            Publikasjonstøtte Høst 2021                                         Søkt: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 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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Economia OsloMet 
                                           Driftstøtte Hele 2021                              Søkt: 30 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 
 
 
Medicinerforeningen                        
 Prosjektstøtte                                                                     Søkt: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår i 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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. 
 
 
Det Medicinske Søsterskab                       
 Driftstøtte Høst 2021                        Søkt: 30 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger 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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. 
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NYE   
 
Juridisk Klimaforening                   
 Investeringstøtte                                                               Søkt: 11 442  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 500 i investeringstøtte. 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. 
 
 
Juridisk Klimaforening                   
 Prosjektstøtte                                Søkt: 6 537  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 537 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. 
 
 
Programutvalget for filosofi, politikk og økonomi                        
 Driftstøtte Høst 2021                       Søkt: 5 500  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 500 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. 
 
 
VOPSI – Volleyball PSI                       
 Driftstøtte Høst 2021                     Søkt: 8 596  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 596 i driftstøtte.  
 

http://www.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. 
 
 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 
Menageriet                      
 Driftstøtte Høst 2021                              Søkt: 5 000    
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 
 
 
STUDENTDEMOKRATI   
 
Juridisk Studentutvalg                      
 Prosjektstøtte                                  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. 
 
 
POLITISKE FORENINGER 
 
Oslo Sosialistiske Studenter               
 Underskuddsgaranti                                                         Søkt: 12 172 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om underskuddsgaranti. Bakgrunnen for vedtaket er 
at Kulturstyrets tildelingskriterier ikke åpner for dekning av foreningens gjeld. 
 

http://www.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. 
 
 
FAKS Oslo                   
 Publikasjonstøtte Høst 2021                           Søkt: 7 040  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 040 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. 
 
 
MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 
De Forente Noter             
                                        Driftstøtte Høst 2021                                                                       Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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. 
 
 
Glædeskoret Justitia                      
 Driftstøtte Høst 2021                               Søkt: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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/
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. 
 
 
Chorus Mixtus                     
 Driftstøtte Høst 2021                                                        Søkt: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke ønsker å støtte kostnaden tilknyttet leie av to dirigenter. 
 
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 
 
Studentforeningen Strikk & drikk Oslo         
 Driftstøtte Høst 2021                              Søkt: 6 100 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 100 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 
 
Student foreningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i OSLO                    
 Prosjektstøtte                                                            Søkt: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Portal Space                     
 Driftstøtte Høst 2021                                                Søkt: 20 250 
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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon 
om vedtaket. 
 
 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   
 
trass!                      

 Publikasjonstøtte Høst 2021                                   Søkt: 24 750 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 24 750 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. 
 
 
HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 
 
Norsk Start Oslo            
 Driftstøtte Vår 2020                               Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
søknaden mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen 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. 
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Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo                     
 Underskuddsgaranti                             Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 
 
 
IDRETTSFORENINGER 
 
Legestudentenes idrettsklubb LIK                     
 Prosjektstøtte                             Søkt: 7 930 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 695 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ønsker å bevilge støtte til kun ett arrangement. 
 
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 19:07       
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