
 

KULTURSTYREMØTE – Mars, 2022 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 30. mars klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika  
 

Tilstede:  Barathy Pirabahar, Didrik Svellingen, Maren Flatgård, Polina Malinina, Jostein Bjerkeli, 
Ole Helge Skavlan, William Sæbø, Markus Christopher Barkenæs, Max Arvidsson, Isak 

Grov Diesen  

 
Meldt forfall:  Øystein Dulsrud Klungnes  

 
Ikke møtt:  

 

 
STORE   

 
SOS-barnebyer UiO                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 60 000        

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

foreningen søker støtte for aktiviteter som faller utenfor Kulturstyrets tildelingskrier. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen å dra på søknadsveiledningskurs 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. 
 

 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                    

                                            Prosjektstøtte                                                                Søkt: 50 000 

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. 

 

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. 

 
 

Programutvalget ved Institutt for Musikkvitenskap  

                                           Driftstøtte Vår 2022                           Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at foreningen 
søker støtte for aktiviteter som faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier. 

 
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 

http://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. 

 
 

Uiversum Panton                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 31 488  

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. 
 

 
OsloMet Gaming  

                                           Investeringsstøtte                            Søkt: 30 654 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i investeringsstøtte. 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 
 

 
International Students’ Union (ISU) 

                                           Driftstøtte Vår 2022                           Søkt: 30 000 

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 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 
 
 

Medisinerstudentenes Revy  

                                           Prosjektstøtte                                       Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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 
 

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

                                           Underskuddsgaranti                           Søkt: 50 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i underskuddsgaranti.  

 

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 
 
 

Studentorkesteret STRYK 

                                           Driftstøtte Hele 2022                           Søkt: 40 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftstøtte etter å ha gjort om søknaden til søknad 
om driftstøtte til vårsemesteret. Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke ønsker å bygge opp 

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 
 

 

NYE   
 

Norske Studentenes Aktuarforening               

 Driftstøtte Hele 2022                              Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen å dra 

på søknadsveiledningskurs 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. 
 

 
Linjeforeningen for master i innovasjonsledelse                      

 Driftstøtte Hele 2022                             Søkt: 2 300  

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

søker støtte for aktiviteter som faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier.  
 

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/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Linjeforeningen for master i innovasjonsledelse  

                                           Prosjektstøtte                                        Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i prosjektstøtte. 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 
 

 

Tabula 

                                           Driftstøtte Hele 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 
 
 

STUDIEPROGRAMFORENINGER   

 
Linjeforeningen for Hauge School of Management                       

 Prosjektstøtte                                Søkt: 2 000   

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. 

 
 

Studentenes Elektronikkforening (SEF)                      

 Driftstøtte Vår 2022                            Søkt: 8 500  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 500 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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 

 

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

                                           Driftstøtte Vår 2022                             Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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 
 
 

Programutvalget for Filosofi, Politikk og Økonomi  

                                           Driftstøtte Vår 2022                           Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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 
 
 

Menageriet  

                                           Prosjektstøtte                                          Søkt: 1 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 000 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 
 

 
INSTITUTTFORENINGER 

 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 11 250 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret ønsker dialog med 
foreningen for å oppklare uklarheter i søknaden. 

 

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. 

 
 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                       

 Driftstøtte Vår 2022                           Søkt: 6 600 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret ønsker dialog med 

foreningen for å oppklare uklarheter i søknaden. 

http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
http://www.studentvelferd.no/
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. 
 

 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 23 600 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret ønsker dialog med 
foreningen for å oppklare uklarheter i søknaden. 

 

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. 

 
 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                        

 Prosjektstøtte                                                              Søkt: 5 140 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden 
mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret ønsker dialog med 

foreningen for å oppklare uklarheter i søknaden. 
 

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 

 
Kjellerutvalget, Traugots Kjeller                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 

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


 

 
 

 
 

 

 
 

 7 

STUDENTDEMOKRATI   
 

Studentrådet ved Høyskolen for Ledelse og Teologi                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 20 000 

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

 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 

Akademisk Korforening              

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

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

foreningen søker støtte om faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier. 

 
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. 
 

 
Studentorchesteret Biørneblæs                     

 Driftstøtte Hele 2022                                              Søkt: 15 013 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 013 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. 
 

 

LIVSYNSFORENINGER (RELIGIØSE) 
 

Lukas                       

 Driftstøtte Vår 2022                       Søkt: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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 

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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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                            Søkt: 2 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 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 

 
NLA Aktivitetsforening              

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 19 150 

Velferdstingets Kulturstyre 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. 

 
 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 
Lanx Satura                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 12 500 

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. 

 

 

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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MOLO                

 Publikasjonstøtte Vår 2022                                 Søkt: 7 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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. 

 
 

INTERNASJONALE OG ETNISKE FORENINGER 
 

Syrian Student Association              

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 10 000 

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 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 

 
Studenter Uten Grenser              

 Driftstøtte Hele 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. 
 

Møteslutt klokken 19:45       
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