
 

KULTURSTYREMØTE – Februar, 2022 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 23. februar klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika  
 

Tilstede:  Barathy Pirabahar, Jostein Bjerkeli, Maren Flatgård, Ole Helge Skavlan, Markus Dahl 
Berg, Isak Grov Diesen, Markus Barkenæs, Marissa Liu, Constace Thuv 

 

Meldt forfall:  William Sæbø 
 

Ikke møtt:  
 

 

 
STORE   

 
Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap                       

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 62 600         

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

søknadsbeløpet foreningen har budsjettert med er ikke forsvarlig. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

HumAk – Jusstudentenes humanitæraksjon                   

                                            Prosjektstøtte                                                                Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 i prosjektstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 

 
Norsk Start Oslo 

                                           Driftstøtte Vår 2022                           Søkt: 45 755 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 23 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
kulturstyret ikke ønsker å bygge foreningens egenkapital. 

 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 

Midtøstenstudiers forening Shababik                    

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 55 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra på 
regnskapskurs i regi av SiO.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Filologen  
                                           

                                            Publikasjonstøtte Vår 2022                                          Søkt: 45 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i publikasjonstøtte.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 
Bøygen                                             

                                  Publikasjonstøtte Vår 2020                                                    Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i publikasjonstøtte.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 

Samfunnsviter’n                                            

                                               Driftstøtte Vår 2022                                                   Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i driftstøtte.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 

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. 
 

 

Teknovatøren                                              

                                  Driftstøtte Vår 2022                                                                Søkt: 35 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

Kulturstyret ikke ønsker å bygge foreningens egenkapital. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 
Legestudentenes Idrettsklubb – LIK                                             

                                        Driftstøtte Hele 2022                                                      Søkt: 117 410  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 43 100 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Muslimsk Studentsamfunn (MSS)                                             

                                            Driftstøtte Hele 2022                                                    Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 
driftstøtte for vårsemesteret. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å dra på regnskapskurs i regi av 

SiO. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 
Psykologistudentenes linjeforening                                              

                                      Driftstøtte Vår 2022                                                            Søkt: 43 481 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering. 
 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
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Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 

Litteraturtidskriftet Lasso                                             

                                                Driftstøtte Vår 2022                                                  Søkt: 38 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 38 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 

å dra på søknadsveiledningskurs og regnskapskurs i regi av SiO. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 

 
Samfunnsvitenskapelige fakultetsforening (SVFF)                                             

                                              Driftstøtte Vår 2022                                                    Søkt: 70 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 70 000 i driftstøtte.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 
Universum Panton                                              

                                                        Prosjektstøtte                                                    Søkt: 31 488 

Velferdstingets Kulturstyre utsetter behandlingen av denne søknaden til 9. mars.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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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Oslo CTF                                             

                                            Driftstøtte Hele 2022                                                    Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 
Kor i Granskauen                                             

                                                  Driftstøtte Hele 2022                                              Søkt: 30 000 

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

søknaden mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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   

 
Dei Sjuke Hestars Studenteining                   

        Prosjektstøtte                                                    Søkt: 15 440 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen om å dra på søknadsveiledningskurs og regnskapskurs i regi av SiO. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Saemien Studeenth Oslovisnie                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 12 500  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 500 i driftstøtte. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Kunnskapsløfterne                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 14 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen om 
å dra på regnskapskurs i regi av SiO. 

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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   
 

Helseledernes Studentforening                       

 Driftstøtte Vår 2022                                Søkt: 3 000     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 

 
Arkeologisk studentforening og fagutvalg                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 14 975 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 675 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
Kulturstyret ikke dekker utgifter som ikke kommer til gode for studenter tilknyttet SiO. 

 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Kjemiforeningen Proton                      

    Driftstøtte Vår 202                                                   Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering og at Kulturstyret ikke ønsker å bygge foreningens egenkapital. 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 
 

 

FAKULTETSFORENINGER 
 

Medicinerforeningen                        

     Prosjektstøtte                                                       Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 

behovsvurdering og at Kulturstyret ikke ønsker å bygge foreningens egenkapital. 

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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   

 

Medisinernes mentale helseopplysning (MMO) Oslo                       

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 16 742  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 742 i driftstøtte.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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              

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 23 775 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 23 775 i driftstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 

 

INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 
 

Coffeeread              

 Driftstøtte Vår 2022                         Søkt: 1 300  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 300 i driftstøtte.  

 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Lilleputtenes maleforening                       

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 12 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Skeivt Studentforum                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 

 
MF-revyen              

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 14 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 i driftstøtte.  
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Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 

 
MOK Linjeforening              

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 15 205 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden 
mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen å dra 

på søknadsveiledningskurs og regnskapskurs i regi av SiO. 

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 

 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo              

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 12 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftstøtte.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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. 

 
 

Psykologistudenter Uten Grenser                    

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 12 000 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling.  

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Juridisk klimaforening                       

 Prosjektstøtte                              Søkt: 5 338  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 338 i prosjektstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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: 8 211  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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: 7 532  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 600 i driftstøtte. 
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 

 
VOPSI – Volleyball PSI              

 Driftstøtte Vår 2022                             Søkt: 5 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. 

 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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/
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. 

 
 

Legestudentenes Idrettsklubb - LIK                     

 Investeringsstøtte                                                    Søkt: 17 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i driftstøtte.  
 

Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter 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 20:15         
 

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