
 

KULTURSTYREMØTE – Mai, 2022 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 4. mai klokken 16:30 

Sted:   Georg Sverdrups hus  
 

Tilstede:  Maren Flatgård, Jostein Bjerkeli, Markus Barkenæs, Markus Dahr, Polina Malinina, Ole 
Helge Skavlan, Max Arvidsson, William Sæbø, Constance Thuv og Isak Grov Diesen 

 

Meldt forfall:  Barathy Pirabahar  
 

Ikke møtt:  
 

 

 
STORE   

 
Samfunnet Bislet                  

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 41 114         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 41 114 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. 
 

 
Medicinerforeningen                     

                                            Driftstøtte Hele 2022                                                    Søkt: 35 000 

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

 

 
OsloMet Birøkterlag 

                                                Investeringsstøtte                            Søkt: 43 040 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 43 040 i investeringsstøtte. 
 

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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mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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OsloMet Birøkterlag                       

 Driftstøtte Vår 2022                         Søkt: 8 700 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 700 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. 

 
 

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo                       

      Prosjektstøtte                                                      Søkt: 40 000        

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. 
 

           

OsloMet Lacrosse                     

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 30 000        

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. 

          

 
Legestudentenes Idrettsklubb (LIK)                      

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 40 000         

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

http://www.studentvelferd.no/
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 
 

Farmasøytenes Idrettsforening FIF                     

 Driftstøtte Hele 2022                                             Søkt: 120 000        

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 120 000 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. 

 

 
Oslo Studenthager/Blindern Studenthagelag                            

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 33 760       

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. 

 
 

Chorus Mixtus                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 50 000     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen 
å finne andre inntektskilder ved bruk av Kulturstyrets ressursbank.  

 
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                   

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 47 000        

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte da arrangementet har allerede funnet 

sted. 
 

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 
 

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
http://www.studentvelferd.no/


 

 
 

 
 

 

 
 

 4 

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: 40 000       

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. 

 
 

Studenterhytta                      

 Driftstøtte Hele 2022                                             Søkt: 100 000         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 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. 

 
 

Nordmarkskapellet                       

 Driftstøtte Hele 2022                                             Søkt: 100 000        

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 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. 

 

 
NYE   

 
Blindern pøbbingo forening                   

 Driftstøtte Vår 2022                              Søkt: 6 557 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 557 i driftstøtte.  

 

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. 

 
 

Kardia OsloMet                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

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

på 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. 

 

 
IFI-logen                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 18 890        

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

arrangementer 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. 

 
 

Alexandria                             

 Driftstøtte Hele 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. 
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STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 

Linjeforening for utviklingsstudier                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 23 500    

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 23 500 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. 

 
 

Menageriet                      

 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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 

 

 
INSTITUTTFORENINGER 

 
Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                         

 Driftstøtte Vår 2022                         Søkt: 6 600 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. 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: 9 000 

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 

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

 
 

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. 

 
 

Fagutvalget ved Økonomisk institutt                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 12 000        

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. 
 

 
Fagutvalget ved Økonomisk institutt                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 7 500        

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen å dra 
på 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. 
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FAGLIGE RELATERT FORENINGER   
 

Aksjegruppen OsloMet                       

 Driftstøtte Vår 2022                                Søkt: 5 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 530 i driftstøtte da dette beløpet er det foreningen har 
budsjettert med. 

 
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. 
 

 

Studentforening for Korea-studier                   

 Driftstøtte Hele 2020                                                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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 

vedtaket. 
 

 
Rethinking Economics Blindern                         

 Prosjektstøtte                                                           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. 
 

 
Ernæringsstudentenes fagutvalg ved UiO (EFU)                        

 Prosjektstøtte                               Søkt: 2 000  

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

Kulturstyret ikke støtter arrangementer som allerede har vært.  
 

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. 

 
 

Studentforeningen for offentlig administrasjon og styring                        

 Prosjektstøtte                                Søkt: 8 400 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden 
mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer forening 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. 
 

 
Grevling – linjeforening for lektorstudenter i kultur og samfunnsfag                      

 Driftstøtte Vår 2022                                Søkt: 4 000 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen å dra 
på 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. 
 

 

POLITISKE FORENINGER 
 

Oslo Sosialistiske Studenter               

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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. 
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MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 

Medicinsk Paradeorchæster               

 Driftstøtte Hele 2022                               Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 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                       

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
arrangementet har allerede funnet sted. 

 

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. 

 
 

Chorus Mixtus                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 27 000 

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

på regnskapskurs. 
 

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                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 17 000  

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
arrangementet har allerede funnet sted. 

 

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
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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. 

 
 

A Scalpella                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 
 

 
INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 

Universum Panton                       

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 10 000  

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer forening 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. 

 
 

ARRANGEMENTSFORENINGER 

 
Fadderstyret ABI               

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 

vedtaket. 
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UKA på Blindern                   

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen å dra 

på 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. 

 
 

Studentenes Forening for Psykedelisk Vitenskap                      

 Driftstøtte Høst 2022                                               Søkt: 23 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen å 
dra på regnskapskurs. 

 
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: 6 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 500 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. 

 
 

Studentforeningen for medisinsk innovasjon, Universitetet i Oslo                      

 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 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 
 

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. 

 

 
Foreningsstyret                    

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 28 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 28 000 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. 
 

 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 
Zoon Politikon                       

 Publikasjonstøtte Vår 2022                                     Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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 
 

Latinamerikansk Forening Studentlag (LAF Studentlag)               

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 19 449  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 149 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. 
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International Students’ Union (ISU)                    

                                                       Prosjektstøtte                              Søkt: 6 955 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 955 i prosjektstøtte. 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 

 
Norsk Start Oslo              

 Prosjektstøtte                               Søkt: 7 200 

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

på søknadsveiledningskurs. 

 
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. 
 

 
FN-studentene Oslo            

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 13 400 

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

arrangementet har allerede funnet sted. 
 

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. 

 

 
Effektiv Altruisme UiO                     

 Driftstøtte Vår 2022                            Søkt: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte. 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 

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

 
 

Tannhelsestudenter uten grenser - UiO                     

 Driftstøtte Vår 2022                           Søkt: 9 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 

arrangementene foreningen har søkt støtte for har allerede funnet sted. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen å dra på søknadsveiledningskurs. 
 

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 20:40 
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