
 

KULTURSTYREMØTE – Juni, 2022 

 
 

 

 
Tidspunkt:  Onsdag, 08. juni klokken 16:30 

Sted:   Villa Eika  
 

Tilstede:  Barathy Pirabahar, Maren Flatgård, Didrik Svellingen, Jostein Bjerkeli, Ole Helge 
Skavlan, William Sæbø, Polina Malinina, Markus Bærkenæs, Isak Grov Diesen 

 

Meldt forfall:  Max Arvidsson 
 

Ikke møtt:  
 

 

STORE   
 

NESCO – Nepalese Student Community in Oslo                     

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 25 000       

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

mangler nødvendig informasjon om budsjettet 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 

Fadderstyret ved LUI OsloMet                    

                                            Driftstøtte Høst 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 

Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
Oslo Akuttmedisinske Studentforening (OAMS) 

                                           Prosjektstøtte                                        Søkt: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
arrangementet faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier jf. §1-1. 

 

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 Videre 

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
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er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

Studentrådet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole                        

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 47 640 

Velferdstingets Kulturstyre avslår i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at søknaden mangler 
nødvending informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret ønsker å ha dialog med foreningen 

før de sender en ny søknad. 
 

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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

Norsk Start Oslo                     

 Driftstøtte Høst 2022                                               Søkt: 31 600         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 19 600 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

Legestudentenes Idrettsklubb (LIK)                     

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 35 000       

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
arrangementet faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier jf. §3.1b 

 
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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 

https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
Mathjelpen                     

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 61 450         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 
driftstøtte for høsten 2022. 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

OsloMet Gaming                      

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 40 510        

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at det foreligger 
avvik mellom søknadsbeløpet og budsjettet. 

 

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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

Economia OsloMet                       

      Prosjektstøtte                                                      Søkt: 31 500        

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. 
 

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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Kor i Granskauen                    

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 40 000        

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte. Foreningen skal få utdypet begrunnelse på 

mail. Videre ønsker Kulturstyret dialog med foreningen før de sender en ny søknad. 

 
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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 

FAKS Oslo                     

 Driftstøtte Høst 2022                                               Søkt: 65 000       

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

mangler tilstrekkelig 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo                      

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 40 000     

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
 

 
 

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug                     

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 30 000       

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

Konsertforeningen Betong                       

 Driftstøtte Hele 2022                                             Søkt: 325 452         

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 etter omgjøring av søknaden til søknad om 
driftstøtte for våren 2022. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å søke på nytt neste semester og ha 

dialog med DNS. 
 

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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)                    

 Driftstøtte Høst 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF)                     

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 30 000         

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

foreningen har fått bevilget driftstøtte som Kulturstyret mener omfatter arrangementer i denne 

prosjektsøknaden. 
 

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
Legestudentenes Idrettsklubb (LIK)                     

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 40 000        

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

UKA på Blindern                   

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 38 500       

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

NYE   
 

Oslostudentenes Radioklubb                 

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår 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 Videre 

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
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er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 

Hjemmelaget musikklubb                     

 Prosjektstøtte                            Søkt: 5 999 

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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO. 

 
 

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 nødvending informasjon for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret ønsker å ha dialog med 

foreningen før de sender en ny søknad. 

 
 

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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

FAKULTETSFORENINGER 
 

PK studentlag                       

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte.  

https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 
Rethinking Economics Blindern                       

 Prosjektstøtte                                                            Søkt:11 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
Studentenes Feministiske Forening                     

 Driftstøtte Høst 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  
Videre er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 

POLITISKE FORENINGER 
 

FAKS Oslo              

 Publikasjonstøtte Høst 2022                                   Søkt: 23 014  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 23 014 i publikasjonstøtte. 

 

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
 

Oslo medisinske pikekor             

 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger br ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
De Forente Noter                       

 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  Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
Corpus Juris                     

 Driftstøtte Hele 2022                            Søkt: 8 000 

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

uoverensstemmelser i budsjettet mellom søknaden og søknadsportalen. 
 

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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
Det Medicinske Søsterskab                     

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
Linjeforeningen Ensemblet                       

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 

 
Studentenes Sjøfartsselskab               

 Driftstøtte Vår 2022                                                 Søkt: 13 079 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 079 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 

ARRANGEMENTSFORENINGER 
 

Fadderordningen ØAS             

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 15 000 

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

mangler nødvendig informasjon for forsvarlig saksbehandling. 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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
Fadderuka medisinske fakultet UiO                     

 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO. 
 

 

Kardia OsloMet         

 Underskuddsgaranti                                                 Søkt: 20 000  

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

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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
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Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 
 

TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 
Veneficus Tidsskriftet                       

 Publikasjonstøtte Hele 2022                                   Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  
 

 
Paragone               

 Driftstøtte Hele 2022                                                Søkt: 20 165 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO. 
 

 
HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 

 

Amnesty Jus Oslo             

 Prosjektstøtte                                                           Søkt: 16 690 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 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 Videre 
er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 

https://sio.no/foreninger/eventkalender  
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 

informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no
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IDRETTSFORENINGER 
 

Legestudentenes Idrettsklubb (LIK)              

 Prosjektstøtte                            Søkt: 5 000  

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 Videre 

er det også ønskelig at foreninger legger arrangementet sitt i kalanderen til SiO: 
https://sio.no/foreninger/eventkalender  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter §10-8 
 
Foreninger bør ta kontakt med kulturstyreleder på kulturstyreleder@studentvelferd.no for utfyllende 
informasjon om vedtaket før de fra på søknadsveiledningskurs/regnskapskurs i regi av SiO.  

 

 
 

Møteslutt klokken 20:50 
   
    

 

http://www.studentvelferd.no/
https://sio.no/foreninger/eventkalender
mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no

