
 

KULTURSTYREMØTE – august, 2022 

 
 
 
 
Tidspunkt:  Søndag, 28. august klokken 09.30 
Sted:   Thon Hotel Vettre  
 
Til stede:  Barathy Pirabahar, Didrik Svellingen, Celine Lyngås Sataøen, Constance Thuv, Hans 

Markus Kverneng, Jostein Bjerkeli, William Sæbø, Polina Malinina, Eilif Finnseth, Isak 
Grov Diesen, Hanne A. Hugem 

 
Meldt forfall:   
 
Ikke møtt:  
 
 
 
STORE   
 
                Legestudentenes Idrettsklubb - LIK      
                  Prosjektstøtte                                                Søkt: 28 512 

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

                                                                Driftstøtte                                                    Søkt: 30 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte. Søknaden ble omgjort fra helårlig 
driftsstøtte til driftsstøtte for høsten. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å omdisponere 
egenkapitalen. 
 
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. 
 
 
Filosofisk supplement 
                                                                   Prosjektstøtte                              Søkt: 34 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er at 
foreningen har kuttet stort i aktivitetsnivået, men søker om samme sum som tidligere. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til å søke på nytt etter å ha gjennomgått 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 
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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. 
 
Kjellerutvalget, Traugots kjeller                  
              Prosjektstøtte                              Søkt: 29 138 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer til å bruke av 
egenkapitalen eller på andre måter få ned størrelsen på honoraret.  
 
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. 
 
 
DKSF- Høyres Studenter Oslo                      
                  Driftstøtte                             Søkt: 32 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet at 
budsjettet går i pluss uten at Kulturstyret er inkludert, og at Kulturstyret ikke støtter aktivitetene som er 
beskrevet (i henhold til tildelingskriterienes § 3.1c). Kulturstyret oppfordrer til å søke på nytt med et mer 
konkret arrangementsbudsjett. 
 
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: 116 500 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er blant annet 
at budsjettet går i pluss uten at Kulturstyret er inkludert, og at Kulturstyret anser det slik at søknaden 
faller utenfor Kulturstyrets tildelingskriterier, jf. §3.1c. 
 
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. 
 
 
FAKS Oslo                      
                      Driftstøtte                          Søkt: 88 014 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 500 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering i henhold til tildelingskriteriene. Trykkostnader er allerede bevilget. 
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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. 
 
 
 Chorus Mixtus                       
                      Driftstøtte                  Søkt: 64 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 34 600 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering i henhold til tildelingskriteriene, spesielt i henhold til § 3.1c. 
 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter Kulturstyrets logo på 
PR-materiellet sitt. Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
Psykologistudentenes linjeforening                      
                     Driftstøtte  Søkt: 34 118 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 24 800 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. 
 
 
Samfunnsviter`n                        
                      Driftstøtte                             Søkt: 47 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i driftstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering og at Kulturstyret ikke ønsker å bygge foreningens egenkapital. 
 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter Kulturstyrets logo på 
PR-materiellet sitt. Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
Solidaritet - studentforeningen for sosialpolitisk arbeid              
                         Driftstøtte                      Søkt: 64 100 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Søknaden mangler nødvendig informasjon 
for forsvarlig saksbehandling. Kulturstyret oppfordrer foreningen å dra på regnskaps- og 
søknadsveiledningskurs i regi av SiO. 
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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. 
 
 
 
 
Kjellerutvalget, Traugots kjeller                       

 Prosjektstøtte                                Søkt: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen til 
å ta en egenandel på arrangementet. 
 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter Kulturstyrets logo på 
PR-materiellet sitt. Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
STUDIEPROGRAMFORENINGER   
 
Alexandria                      
                    Driftstøtte                     Søkt: 8 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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. 
 
 
Studentenes Elektronikkforening (SEF)                       

 Driftstøtte                                  Søkt: 10 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 
 
 
MUSIKK OG TEATERFORENINGER 
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Teater Neuf                      
            Underskuddsgaranti                           Søkt: 9 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om underskuddsgaranti. Bakgrunnen for vedtaket er at 
søknaden mangler redegjørelse for egenkapitalen i henhold til tildelingskriteriene, jf. § 6.2V. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til å søke på nytt. 
 
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. 
 
 
 
Corpsus Juris              
                   Driftstøtte                            Søkt: 8 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 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. 
 
 
Dancing Doctors                      
                  Prosjektstøtte                             Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen til 
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. 
 
 
LIVSYNSFORENINGER (RELIGIØSE) 
 
Lukas              
                        Driftstøtte                           Søkt: 6 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte. 
 
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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INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER 
 
Akademisk Bridgeklubb                      
                      Driftstøtte                             Søkt: 6 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 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. 
 
 
 
Lilleputtenes maleforening 
                        Driftstøtte                           Søkt: 10 000  

 Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å 
bruke av egenkapitalen. 
 
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. 
 
 
UiO Smash Bros                      
                                                        Investeringsstøtte                                                        Søkt: 6 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i investeringsstøtte. Søknaden har blitt gjort om fra 
driftsstøtte til investeringsstøtte av Kulturstyret (jf. § 2.5 i tildelingskriteriene). Foreningen kan sende 
ny søknad om driftsstøtte om dette skulle bli nødvendig. 
 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter Kulturstyrets logo på 
PR-materiellet sitt. Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
 
Universum Panton              
                       Driftstøtte                           Søkt: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftsstøtte. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke 
på nytt med spesifisering av arrangementskostnadene. 
 
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/


 
 
 
 
 
 
 
 

 7 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
Coffeeread                      
                    Driftstøtte                          Søkt: 1 600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 600 i driftstøtte. 
 
Det er ønskelig at foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre setter Kulturstyrets logo på 
PR-materiellet sitt. Logoen kan lastes ned fra Velferdstingets nettsider; www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
ARRANGEMENTSFORENINGER 
 
Helga Hele Uka (HHU)              
                   Prosjektstøtte                                Søkt: 12 680 

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 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   
 
Lanx Satura                      
           Publikasjonsstøtte                             Søkt: 12 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i publikasjonsstøtte. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å også søke midler andre steder, og ikke bare belage seg på Kulturstyret. 
 
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 
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Syrian Student Association              
              Driftsstøtte                              Søkt: 10 016 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er en 
behovsvurdering (spesielt mat- og drikkeposten i 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 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
 
Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 
HUMANITÆRE OG IDEELLE FORENINGER 
 
Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo                      

 Underskuddsgaranti                                                Søkt: 19 000  

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i underskuddsgaranti. 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. 
 
 
IDRETTSFORENINGER 
 
Legestudentenes Idrettsklubb - LIK                       

Prosjektstøtte                                                    Søkt: 7 540 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 200 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. 
 
 
VOPSI - Volleyball PSI                
                  Driftsstøtte                               Søkt: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte. Kulturstyret tolker det slik at draktene 
burde gå til foreningen, og ikke til de enkelte spillerne. 
 
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 
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Send en mail til kulturstyreleder@studentvelferd.no dersom det ønskes utdypende informasjon om 
vedtaket. 
 
 

Møteslutt klokken 14.00        Referent:  Alvsaker 
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