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Referat VT-møte 10/2020 

 
Til: Arbeidsutvalget      Dato: 27.10.2020 

Representanter      Møtested: Loftet, Moholt +  
Eierorgan               Zoom  
Kontrollkomiteen   

 Sit styret       Møtetid: kl. 16.30           
         

 
Til stede: Simen Tjølsen Oftedahl  (AU VT), Michael Li Stene (AU VT), Kenneth Stange (AU VT), Elise Hansen, 

Kristian Valberg Johnsen, Ida Ingebrigtsen, Lars Nord Holmer, Ferdinand Marnburg, Irmelin Johnsen 

Drangsholt, Theodor Dolash, Adrian Emil Chambe-Eng, Eirin Espås, Eniko Toth (AU VT), Kristian Nygård Svartås 

(AU VT), Richard Solvang Grova (AU VT), Ingvild Alvarstein, Ludvig Thorsen, Ida Marie Alme, Petter Jacobsen, 

Svein-Erik Strandbø Olsen, Hanna Waage Hjelmeland, Simen Killi, Arne Robert Pettersen. 

Til stedet digitalt: Ferdinand Marnburg. Lars Schrodter. 
Observatører: Åste Hagerup (Sti), Jørgen Sunnvoll (KK), Sofie Carlsen Bergstrøm (Sit styret), Øystein Fruseth 

Christiansen, Venild Volla, Torbjørn Nilsen, Inez Aase, Berge Bakken. 

Observatører digitalt: Representant fra Kjellerne, Sigurd (bakbenk), Sigrid B Lakså, Marius Clem, tre fra 
Kjellerne som ikke oppgav navn.  
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Dagsorden 
 
 

Kl. 16.30  Konstituering  
Godkjenning av møteleder, møteinnkalling, referent og tellekorps 
Godkjenning av dagsorden 

Kl. 16.40  VT-sak 38/20 Ekstrastøtte til studentforeninger på 
bakgrunn av Covid-19 

Kl. 17.50  VT-sak 39.20 - Revidering av Retningslinjer for 
Velferdstingets sponsormidler 

 
Kl. 18.50 Pause 
 
Kl. 19.20 VT-sak 40.20 - Revidering av økonomisk avtale 

NTNUI  
Kl. 19.50 VT-sak 41.20 - Revidering av økonomisk avtale 

kjellerne 
Kl. 20.20 VT-sak 42-20 - Utsettelse - Revidering av 

Profilerings- og rekrutteringsstrategi for 
Velferdstinget 

 
Kl. 20:40  Referatsaker 
  Eventuelt 
  Møteevaluering 
 
 
Kl. 21.10  Møtet hevet! 
 

 
   
 

http://www.velferdstinget.no/


 

_________________________________________________________________________________ 

 

Velferdstinget 
Postadresse: Alfred Getz vei 3 – Gløshaugen, 7491 Trondheim 

Besøksadresse: “Stripa”, Kolbjørn Hejes vei 4 – Gløshaugen.  Tlf:.73 59 74 75 

www.velferdstinget.no 

 

 
 
 
Møtet åpnet kl. 16:32 
 
Konstituering 
 
Magnus godkjent som møteleder 
Møteinnkalling godkjent 
Ida godkjent som referent 
Åste og Sofie godkjent som tellekops 
Dagsorden godkjent  
Referat fra forrige møtet er godkjent 
 
 
 
VT-sak 38/20 - Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 
 
Michael innleder saken 
 
 
 
Spørsmål 

- Ingen spørsmål 
Diskusjon 

- Det presenteres endringsforslagene som sendt inn 
- Prioriteringer i forhold til mengde formue diskuteres. Skal foreninger med 

mye penger stille på lik linje som foreninger med mindre penger?  
- Om det er resterende penger etter mindre foreninger er prioritert skal det 

også kunne gå til foreninger med stor egenkapital.  
- Skal midlene gå til studentene nå eller legges inn i reguleringsfondene?  
- Viktig å støtte foreninger nå i denne vanskelig situasjon, og da spesielt 

foreninger med mindre inntektsgrunnlag.  
- Det diskuteres hva det vil si at det som ikke er brukt i budsjettet 2020 skal 

overføres til potten og ikke til reguleringsfondet. 
- Om budsjettpostene sprenges ønskes det redegjørelse for det.  
- Studenthusene kommer til å gå over budsjett og det er en god del penger 

som er gitt for å hindre konkurs hos studenthusene. Det problematiseres 
rundt prosessen relatert til økonomisk bistand til studenthusene.  

- Representant uttrykker misnøye med manglende info om forhold relatert 
økonomisk bistand til studenthusene. 

- Hvordan er prioriteringene relatert til studiebyer?  
- Ut fra kulturstyrets praksis tilstrebes det at det skal distribueres penger til alle 

byene, da spesielt til de mindre byene og at det ikke skal hovedsakelig være 
trondheimsfokus.  
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- Endringsforslag presenteres. 
 
Endringsforslag: 
 
Endringsforslag v Petter Linje 198:  

Foreslår å gjøre om punkt 3 til punkt 4, og legge til et nytt punkt 3 lydende «Organisasjoner som 
kulturstyret anser som å ha svært god økonomi sammenlignet med de andre søkerne vil prioriteres 
lavere enn organisasjoner med liten/dårlig økonomi.» 
Votering: 
Trukket 

Endringsforslag v Petter Linje 202:  

Foreslår å endre «Hver søker kan motta inntil 50.000 NOK som støtte fra Velferdstinget, i 
ekstraordinære tilfeller kan det søkes om å gå utover denne summen.» til «Hver organisasjon kan fra 
Velferdstinget motta inntil 50.000 NOK i ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19. I 
ekstraordinære tilfeller kan det søkes om å gå utover denne summen» 
Votering: Enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag v Michael linje 211,  

legge til eget avsnitt etter "...sponsorprogram tilknyttet disse to organisasjonene." med 
ordlyden: "Foreninger som Kus anser som å ha svært god økonomi sammenlignet med de 
andre søkerne vil prioriteres lavere enn organisasjoner med liten/dårlig økonomi." 
Votering: Vedtatt 
 
Endringsforslag v Petter til Michael sitt forslag: 

Dersom Michael sitt vedtak blir vedtatt ønsker jeg å endre "Kus" til Kulturstyret" 
Votering: Vedtatt 

 

 
Aus innstilling: 
VT vedtar en ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19, som skal 
finansieres av alle ubrukte midler fra semesteravgiften 2020. Disse midlene vil overføres til 
neste års budsjett, og settes inn i posten Velferdstingets sponsormidler (77051). Disse vil da 
være øremerket til ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19. Om ikke 
midlene skulle brukes opp, vil de overføres til Velferdstingets sponsormidler og fortsette i 
denne potten til de er brukt opp.  
  
Ekstrastøtten utdeles etter følgende prioriteringer:  
  

1. Støtte til «koronadrift», da vanlig drift og arrangement er dyrere på grunn av 
blant annet smittevernstiltak. Det vil være ønskelig at drift skal gå så likt som 
mulig og at ingen tilbud eller tjenester utgår på bakgrunn av pandemien. Det vil 
kunne være en større risiko knyttet opp mot større arrangement, og det vil 
kanskje kunne være dyrere fordi f.eks. kapasiteten er begrenset.   
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3. Støtte til nye tiltak eller omstilling av eksisterende tiltak. Tanken bak dette 
punktet er å støtte opp under nyskaping eller nytenking, for å sørge for studenter 
har et godt og mangfoldig tilbud med tanke på konsekvensene av pandemien.  

  
3. Støtte av tapt inntekt. Dette punktet omhandler tapte inntekter både som 
direkte konsekvens av avlyste arrangementer, men kan også gjelde inntekter som 
man ikke får inn fordi markedet er annerledes nå enn vanlig.  

  
 
Hver søker kan motta inntil 50.000NOK som støtte fra Velferdstinget, i ekstraordinære 
tilfeller kan det søkes om å gå utover denne summen.   
  
Formelle krav til søknader vil baseres på allerede eksisterende kriterier som har blitt brukt av 
VT og Sit ved tidligere anledninger. Hver forening søker samlet for alle undergrupper innad i 
foreningen. Det er heller ikke noe krav om organisasjonsnummer. Foreninger kan søke selv 
om de allerede har en økonomisk avtale med Sit og/eller VT, og/eller allerede har fått tildelt 
støtte fra andre sponsorprogram tilknyttet disse to organisasjonene.   
  
Frist for å søke om støtte fra ekstrapotten settes til 15. januar 2021, hvor Kulturstyret vil 
behandle innkomne søknader etter dette med bistand fra heltid i arbeidsutvalget med en 
behandlingstid på senest tre (3) uker.  
 
 
Stemme over helhet med de endringer som har fremkommet: Vedtatt 

 
 
VT-sak 39.20 - Revidering av Retningslinjer for Velferdstingets sponsormidler 
 
Kenneth innleder saken  
 
Spørsmål: 

- Hvilke arrangementer omfavnes av presiseringen på linje 32? 
 
Diskusjon: 

- Diskusjon rundt budsjett baser på semester eller år, og hvordan skal man 
forholde seg til at ulike foreninger har ulike måter å tilnærme seg et budsjett. 

- Hvordan skal man forholde seg til alkohol og støtte til arrangementer som har 
dette. 

- Inkludere så langt det er mulig i forslagene da det er vanskelig å inkludere alle 
studenter underlagt Sit.  

- Vil heller ha arrangementer med alkohol, enn de uten om det er alternativet. 
- Om man skal støtte arrangementer med alkohol kan man likegodt støtte 

alkohol.  
Stemmes over toalettpause: Vedtatt 18:01 
Møtet gjenopptas 18:07 
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- Om det er studiebyer som har dårligere studentmiljø, burde de prioriteres.  
- Prioritering å få studenter til å ha kjennskap til potten. Det er et viktig arbeid 

som gjør at flere søker på potten. 
-  Hensikten med punktet om alkohol i innstillingen er at det ikke skal avslås 

søknader med arrangementer med alkohol men at det ikke prioriteres høyest.  
- Hvilke konsekvenser har endringene for behandlingene av søknadene for 

Kulturstyret. Viktig å ha godt grunnlag for å kunne ta en avgjørelse.  
- Hva er faglig aktivitet? Ala bedpress og foredrag. Det kan endre på hvilke 

arrangementer får og ikke får støtte.  
- Viktig at vi som VT-representanter setter tydelige føringer og tar de 

prinsipielle debattene rundt bordet her enn at Kus må ta dem hver gang de 
skal behandle søknader.  

- Aktivitet i og utenfor byen. Skal man kunne søke om penger til arrangementer 
som ikke foregår i studiebyen. Hva gjeldes som transport osv.  

- Faglig aktivitet burde flyttes lengre ned, og det er veldig opp til hver enkelt å 
tolke hva det betyr.  

- Mat drikke og transport kan skape mange spennende arrangementer og gir 
studentvelferd. 

- Det har vært lov å gi støtte til organisasjoner som har fått støtte fra VT før, 
men ble avskaffet i 2018. 

- Saken har pågått i lang tid og det er utfordrende at en del kommentarer 
kommer på tampen når man har kunnet gitt sine innspill tidligere.  

-  
 
AUs innstilling: 
Velferdstinget vedtar nye retningslinjer for Velferdstingets sponsormidler med de endringer 
som kommer frem på møtet.   
  
Velferdstinget ber Sit ta utgangspunkt i Velferdstingets nye retningslinjer for sponsormidler i 
arbeidet med sin egen sponsormiddel-behandling.   
  
Velferdstinget gir AU redaksjonell fullmakt.  
 
Endringsforslag: 
 
Endringsforslag v Petter linje 95: 
Endre fra «Mottakere av støtten fra VTs sponsormidler forplikter seg til å tilrettelegge sine 
arrangementer og tilbud for studenter med nedsatt funksjonsevne»  
Til «Dersom en organisasjonen får støtte til et arrangement skal dette arrangementet 
tilrettelegges for studenter med nedsatt funksjonsevne.» 
Votering: strøket 
 
 
Strykningsforslag v Petter: 
Stryk linje 32.  
Votering: Vedtatt 
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Endringsforslag v Svein-Erik, linje 38: 
Flytt kulepunktet Faglig aktivitet. til prioritering kategori 3, over kulepunktet Lønn/Honorar. 
Votering: Vedtatt 
  
Endringsforslag v Petter linje 48:   
Endre fra “ / ” til «eller». 
Votering:Vedtatt 

Tilleggsforslag v Simen K. linje 47  
Legge til ''Alkohol og arrangementer hvor det er naturlig å nyte alkohol''  
Votering:Ikke vedtatt 

 
Endringsforslag v Petter linje 50:   
Endre fra «Krav til søknad»  
til «Krav til innhold i søknad» 
Votering: Vedtatt 

Endringsforslag v Petter linje 62:  
Endre fra “Organisasjonsnavn og nummer navn på organisasjonens kontaktperson og 
organisasjonens kontonummer.”  
til «Organisasjonens navn, navn og telefonnummer til organisasjonens kontaktperson, samt 
organisasjonens kontonummer.» 
Votering: Vedtatt 

Endringsforslag v Petter linje 74:  
Endre «motta inntil 30.000NOK som støtte fra Velferdstinget»  
Til «motta inntil 30.000NOK i årlig støtte fra Velferdstinget sponsormidler» 
Votering: Ikke vedtatt 

Endringsforslag v Svein-Erik linje 74: 
Endre fra «motta inntil 30.000NOK som støtte fra Velferdstinget»  
Til «motta inntil 30.000NOK i støtte fra Velferdstingets sponsormidler innen en 12 (tolv) 
måneders periode» 
Votering: Ikke vedtatt 

Endringsforslag v Kristian linje 74 
Endre fra «motta inntil 30.000NOK som støtte fra Velferdstinget»  
Til «motta inntil 30.000NOK i støtte fra Velferdstinget sponsormidler for budsjettperioden 
det søkes til» 
Votering: Vedtatt 

Endringsforslag v Petter linje 88:  
Endre fra «Organisasjonen forplikter seg til å gjøre arrangementene og/eller tjenestene, så 
langt det mulig, tilgjengelig/åpne for alle studenter tilknyttet Sit. Organisasjoner med direkte 
tilknytning til en utdanningsinstitusjon er fritatt fra dette»  
Til «Dersom en organisasjon får støtte til et arrangement forplikter organisasjonen seg til å 
gjøre dette arrangementet tilgjengelig/åpent for alle studenter tilknyttet Sit. Organisasjoner 
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med direkte tilknytning til utdanningsinstitusjoner er fritatt dette.» 
Votering: Vedtatt 

Endringsforslag v Irmelin, Petter sitt endringsforslag (den over): 
fra «Dersom en organisasjon får støtte til et arrangement forplikter organisasjonen seg til å 
gjøre dette arrangementet tilgjengelig/åpent for alle studenter tilknyttet Sit. Organisasjoner 
med direkte tilknytning til utdanningsinstitusjoner er fritatt dette.» 
Til «Dersom en organisasjon får støtte til et arrangement forplikter organisasjonen seg så 
langt det er mulig, til å gjøre dette arrangementet tilgjengelig/åpent for alle studenter 
tilknyttet Sit. Organisasjoner med direkte tilknytning til utdanningsinstitusjoner er fritatt 
dette.» 
Votering: Vedtatt 
Endringsforslag v Petter linje 95: 
Fra " Mottakere av denne støtten forplikter å tilrettelegge sine arrangementer og tilbud for 
studenter med nedsatt funksjonsevne  
Til  "Dersom en organisasjonen får støtte til et arrangement skal dette arrangementet så 
langt det lar seg gjøre tilrettelegges for studenter med nedsatt funksjonsevne. "  
Votering:Vedtatt 

Votering over innstillingen med de endringer som er fremkommet under møtet: Vedtatt 

 
 
Pause 19:05-19:35 
 
VT-sak 40.20 - Revidering av økonomisk avtale NTNUI  
 
Kenneth innleder saken  
 
Spørsmål: 

- Hvordan fant man ut at gjenytelser ikke var hensiktsmessig?  
 
Diskusjon: 

- Om man ber om eksponering i sosiale media, går ikke det mot argumentet for 
å fjerne gjenytelser? Ikke når det oppfordres og ikke kreves.  

- Har skatteetaten gitt en uttalelse på dette? Det kunne vært hensiktsmessig. 
- AU har vært i kontakt med skatteetaten, man er usikker hvor bindende det er 

men det samsvarte med det som står i saksdokumentet.  
- Om man skal ha en bindende uttalelse så må man sende inn et skjema med 

sitt personnummer og få et svar.  
- Over til prinsipielt grunnlag. Hvordan skal vi sikre oss om at de man har 

avtaler med faktisk promoterer VT? 
- Tilleggsforslaget som er sendt inn er en klar oppfordring til dette og kan være 

med på å ivareta promotering av VT. 
- Er det ikke ugunstig å indirekte be om promotering/støtte og så «true» med å 

si at hvis det ikke følges så avsluttes avtalen? 
- Ikke om man skriver at det er en forutsetning i avtalen, da er det VT som har 

valgt å prioritere det.  
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- Det å kunne ha navnet sitt slik at folk kan se hva man har sponset vil gjøre at 
kanskje flere søker. 

- Mva er hver enkelt organisasjons ansvar, men VT burde tilrettelegge for at 
hver organisasjon skal kunne drive på en god måte. Jeg vil derfor ønske at VT 
skal be om en formell uttalelse om hvordan frivillige organisasjoner skal 
forholde seg til mva. De tå tolke på egenhånd er vanskelig med tanke på 
dette regelverket som er en eneste stor gråsone.  

- Det vil bli et stort merarbeid for VT å måtte regne ut hvor mye hver 
organisasjon skal betale.  

- Viktig å ha tillitt til de vi har økonomiske avtale med enn å true med 
oppfordringer til promotering. Skal sees på som noe som nytter begge parter.  

- Vil oppfordre til at debatten om mva. Avsluttes per nå, og at vi tar for oss 
saken som ligger foran oss.  

- NTNUI opplyser om at det gagner dem at VT er godt. 
- Forslaget om å legge til en setning om mva. er utenfor saken og heller burde 

være en egen sak på et annet møte. 
- Å legge det til er hensiktsmessig og kan sette presedens. Noen er uenig.  
- Ved at temaet kommer opp i en sak, da det spesielt er sagt at et punkt skal 

fjernes, er det hensiktsmessig å diskutere det. Da kan VT basert på en 
uttalelse fra skatteetaten gi råd til andre organisasjoner. Det er mer å sende 
et tydelig signal om at dette skal klareres og undersøkes. 

- Det blir spurt om hva vedkommende mener med en uttalelse? Det er ment til 
å være en åpen tolkning som man kan diskutere på et annet tidspunkt. 

- Å ha det på neste møtet er vanskelig og saksgangen kan være svekket samt at 
man er usikker på vedtaksdyktighet ved et møte lagt opp i eksamenstiden  

- Ingen her har noe grunnlag for å kunne mene noe om dette og derfor burde 
det ikke være med.  

- Man trenger ikke kunne noe om selve mva. for å kunne si det burde 
undersøkes. 

- Forslag om prøvevotering for å se på mva. men den trekkes. 
 
 
AUs innstilling: 
Velferdstinget vedtar «Økonomisk avtale NTNUI 2021»  
Velferdstinget setter med denne avtalen en presedens for at gjenytelse-punktet skal 
fjernes når de andre økonomiske avtalene skal opp for revidering.    
 
 
Endringsforslag: 
 

Tilleggsforslag v Petter linje 77: (i saksdokumentet, ikke vedlegget):  
Legge til «Velferdstinget oppfordrer NTNUI til å eksponere Velferdstinget fysisk der det er 
mulig, samt i sine sosiale medier.» 
Votering: Vedtatt 
 
Tillegg i vedtakspunktene, v Svein-Erik, linje 78: 
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Velferdstinget gjennomfører en undersøkelse i hvordan studentorganisasjoner skal forholde 
seg til MVA-loven. 
Votering: Ikke vedtatt 
 

Stemme over helhet med de endringer som har fremkommet: Vedtatt 
 
 
VT-sak 41.20 - Revidering av økonomisk avtale kjellerne 
 
Kenneth innleder saken. 
 
Spørsmål: 

- Hva er Kjellerne? Det forklares. 
 
Diskusjon: 

- Formuleringene i innstillingen tas opp.  
- Forslagstiller presenterer sine innsendte forslag. 
- Hva gjør kjellerne for å ikke basere seg på alkohol? Det svares at deres kjeller 

ikke er basert på salg av alkohol og at det brukes som en møteplass.  
- Ikke alle har skjenkebevilgning. 
- En kjeller med skjenkebevilgning ytrer at de har mange arrangementer uten 

alkohol, men om man vil ha alkohol så kan man få kjøpt det.  
- Opplever at VT er positive til avtalen. Kjellerne ivaretar et mangfold av 

aktiviteter som gagner mange studenter.  
- Er disse kjellerne åpen for alle studenter?  
- Kjellerne har åpent for alle, men arrangementene er rettet mot deres 

medlemmer (organisasjoner).   
- Ønsker å legge til en setning om inkludering for å ivareta studentene under 

Sit.  
- Det er flere som reiser langt for å diskutere, så å gå over tiden for å diskutere 

politikk er ikke noe problem. 
- Så lenge det er åpent for alle og ingen blir vist bort så er det inkluderende 

sett i lys av at det er linjeforeninger som leier arealene. 
- Da kjellernes kapasitet er sprengt, burde man jobbe for å øke antall sosiale 

knutepunkter og ikke for å øke press på kjellerne.  
 
AUs innstilling: 
Velferdstinget vedtar «Økonomisk avtale kjellerne 2021»  
 
Tilleggsforslag v Petter linje 89: (i saksdokumentet, ikke vedlegget):  
Legge til «Velferdstinget oppfordrer kjellerne til å eksponere Velferdstinget fysisk der det er 
mulig, samt i sine sosiale medier.» 
Votering: Vedtatt 
 
Endringsforslag: 
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Endre fra "Velferdstinget dekker resterende beløp, med makstak på 330 000kr. I de 
månedene kjellerne ikke har lov til å ha drift, i april til og med juli, dekker Velferdstinget 
totalbeløpet for månedsleien."  
Til "I de månedene kjellerne ikke har lov til å ha drift, i april til og med juli, dekker 
Velferdstinget totalbeløpet for månedsleien. Velferdstinget dekker resterende beløp, med 
makstak på 330 000kr. " 
Votering: Vedtatt 
 
 
Endringsforslag v Petter: 
Forslag i vedlegget «Økonomisk avtale mellom kjellerne og Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund 
og Trondheim»:  
Endre fra «Velferdstinget dekker resterende beløp, med makstak på 330 000kr»  
Til «Velferdstinget dekker resterende beløp, med årlig makstak på 330 000k». 
Votering: Vedtatt 
 
Stemme over helhet med de endringer som har fremkommet: Vedtatt 
 
 
 
Pause 21:02 – 21:08 
 
VT-sak 42-20 - Utsettelse - Revidering av Profilerings- og rekrutteringsstrategi for 

Velferdstinget 
 
Simen innleder saken. 
 
Spørsmål: 

- ingen 
Diskusjon: 

- ingen innlegg. 
- Forslag om å gå rett til votering. 

 
AUs innstilling: 
Velferdstinget utsetter revidering av Profilerings- og rekrutteringsstrategi for Velferdstinget 
til vårsemesteret 2021.  
Votering: Vedtatt 

 
Referatsaker 
Orientering angående saker/arbeid KK 

Orientering angående saker/arbeid styreleder Sit 

Orientering fra eventuelle observatører fra eierorganene 

Orientering fra VU Gjøvik og Ålesund 

Kulturstyret og Boligrådet refererer.  

Orientering om referat fra AU.  
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Eventuelt 

- Julebord og smittesituasjonen. Kan bruke Fotofagskolen om vi trenger 
auditorium. Gis tilbakemeldinger om møtet skal holdes digitalt eller fysisk.  

 
Møteevaluering 

- Runde rundt bordet. 
 
Møtet hevet kl. 21:50 
 
 

Vedtak 
 
VT-sak 38/20 - Ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19 
 

VT vedtar en ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19, som skal 
finansieres av alle ubrukte midler fra semesteravgiften 2020. Disse midlene vil overføres til 
neste års budsjett, og settes inn i posten Velferdstingets sponsormidler (77051). Disse vil da 
være øremerket til ekstrastøtte til studentforeninger på bakgrunn av Covid-19. Om ikke 
midlene skulle brukes opp, vil de overføres til Velferdstingets sponsormidler og fortsette i 
denne potten til de er brukt opp.  
  
Ekstrastøtten utdeles etter følgende prioriteringer:  
  

2. Støtte til «koronadrift», da vanlig drift og arrangement er dyrere på grunn av 
blant annet smittevernstiltak. Det vil være ønskelig at drift skal gå så likt som 
mulig og at ingen tilbud eller tjenester utgår på bakgrunn av pandemien. Det vil 
kunne være en større risiko knyttet opp mot større arrangement, og det vil 
kanskje kunne være dyrere fordi f.eks. kapasiteten er begrenset.   

  
4. Støtte til nye tiltak eller omstilling av eksisterende tiltak. Tanken bak dette 
punktet er å støtte opp under nyskaping eller nytenking, for å sørge for studenter 
har et godt og mangfoldig tilbud med tanke på konsekvensene av pandemien.  

  
4. Støtte av tapt inntekt. Dette punktet omhandler tapte inntekter både som 
direkte konsekvens av avlyste arrangementer, men kan også gjelde inntekter som 
man ikke får inn fordi markedet er annerledes nå enn vanlig.  

  
 
Hver organisasjon kan fra Velferdstinget motta inntil 50.000 NOK i ekstrastøtte til studentforeninger 

på bakgrunn av Covid-19. I ekstraordinære tilfeller kan det søkes om å gå utover denne summen. 
  
Formelle krav til søknader vil baseres på allerede eksisterende kriterier som har blitt brukt av 
VT og Sit ved tidligere anledninger. Hver forening søker samlet for alle undergrupper innad i 
foreningen. Det er heller ikke noe krav om organisasjonsnummer. Foreninger kan søke selv 
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om de allerede har en økonomisk avtale med Sit og/eller VT, og/eller allerede har fått tildelt 
støtte fra andre sponsorprogram tilknyttet disse to organisasjonene.   
 
Foreninger som Kulturstyret anser som å ha svært god økonomi sammenlignet med de andre 
søkerne vil prioriteres lavere enn organisasjoner med liten/dårlig økonomi. 
  
Frist for å søke om støtte fra ekstrapotten settes til 15. januar 2021, hvor Kulturstyret vil 
behandle innkomne søknader etter dette med bistand fra heltid i arbeidsutvalget med en 
behandlingstid på senest tre (3) uker.  
 
VT-sak 39.20 - Revidering av Retningslinjer for Velferdstingets sponsormidler 
 

Retningslinjer for Velferdstingets sponsormidler  

 

Disse retningslinjene regulerer prinsippene som skal ligge til grunn for tildeling av støtte 
fra Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (VT) til studentfrivillighet og -virksomheter 
i Gjøvik, Ålesund og Trondheim. Her settes rammene for tildeling, samt krav som stilles 
til mottakerne.  
 
Formål med programmet  
Det er viktig for Velferdstinget å ha en sterk studentfrivillighet i studiebyene våre. Derfor 
støtter vi aktivitet som skaper engasjement, som er til nytte og gir glede til mange i 
studentmiljøet. Ordningen skal sikre en best mulig fordeling av midler, som skal 
sikre studentene et mangfoldig og unikt velferdstilbud av høy kvalitet.  
 
Hvem kan få støtte?  
Organisasjoner/foreninger med formål om å bidra positivt til studentmiljøet gjennom sine 
aktiviteter og/eller tjenester.   
 
Hva støttes?  
Kulturstyret vurderer søknader basert på en prioriteringsliste som Velferdstinget reviderer 
ved behov. Punktene under den enkelte prioriteringen skal ikke anses som en prioritert 
rekkefølge.   
  
1.prioritering av søknader.   

• Aktiviteter/prosjekter som fremmer god psykisk helse.  
• Aktiviteter/prosjekter som er inkluderende på tvers av studieprogram eller 
nye målgrupper.  
• Aktiviteter/prosjekter rettet mot 1.års studenter.  
• Aktiviteter/prosjekter som fremmer integrering av internasjonale studenter.  
• Aktiviteter/prosjekter som fokuserer på forebygging av ensomhet. 
• Oppstart av foreninger med formål som ikke eksisterer med den respektive 
utdanningsinstitusjonen/campus/institutt i dag.  

  
2. prioritering av søknader.  
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• Støtte til mat, drikke, transport.  
• Støtte til foreninger som mottar fast støtte fra VT eller Sit.  
• Støtte til dekking av underskudd eller gjeld.  

  
3. prioritering av søknader.  

• Lønn/honorar  
• Faglig aktivitet.  

  
  
Hva støttes ikke  

• Alkohol  
• Organisasjoner med partipolitiske eller religiøse formål.  

  
Krav til innhold i søknaden 

• Budsjett og regnskap sentralt:  
o Sentralt budsjett og resultatregnskap for organisasjonen som søker, 
med kommentarer til postene.  
o Nyopprettede organisasjoner er ikke pålagt å legge ved regnskap, men 
må legge ved et budsjett.  

• Arrangementbudsjett og -regnskap:  
o Eventuelt detaljspesifikt prosjekt- eller arrangementsbudsjett ved 
søknad til spesifikke prosjekt/arrangement, samt regnskap for forrige 
gjennomføring av arrangement dersom dette gjentas.  

• Søknadsbrev med detaljer om organisasjon, formål og informasjon om hva 
det søkes støtte til.  
• Organisasjonens navn, navn og telefonnummer til organisasjonens 
kontaktperson, samt organisasjonens kontonummer. 
• Årshjul for organisasjonens aktivitet  
• Hvor mye penger organisasjonen har på bok. Kan ikke dette oppgis må 
det begrunnes hvorfor, og hvorfor det er nødvendig med støtte fra VT / Hvorfor 
de ikke kan bruke pengene som står på bok.  

  
Behandlingsfrist  
Kulturstyret er behandlende organ for søknader til sponsormidlene. Svar på søknaden vil 
bli sendt ut av Velferdstinget innen fire (4) uker fra datoen søknaden har blitt godkjent 
av kulturstyret. Med godkjent menes det at Kulturstyret bekrefter at alle nødvendige 
dokumenter er vedlagt søknaden slik at den kan behandles. Hver søker kan motta inntil 
30.000NOK i støtte fra Velferdstinget sponsormidler for budsjettperioden det søkes til. I 
ekstraordinære tilfeller kan det søkes om å gå utover denne summen. Kulturstyret 
forbeholder seg retten til å prioritere søknader. Behandlingsfristen overholdes for 
søknader sendt inn i periodene 20.8-15.11 og 1.1.-15.5, søknader sendt inn utenfor disse 
periodene behandles på førstkommende møte etter sommer og vinterperiodene.  
  
Søknad sendes til kulturstyret@velferdstinget.no  
  
Krav til mottakere av støtte  

http://www.velferdstinget.no/
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• Det vil ikke tildeles midler til søkere som uten saklig grunn utestenger eller på 
annen måte negativt forskjellsbehandler på grunnlag av etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, avstamning, seksuell orientering, funksjonshemming, kjønn, 
hudfarge, språk, religion eller livssyn, eller som oppfordrer andre til slik 
forskjellsbehandling.  
• Dersom en organisasjon får støtte til et arrangement forplikter 
organisasjonen seg så langt det er mulig, til å gjøre dette arrangementet 
tilgjengelig/åpent for alle studenter tilknyttet Sit. Organisasjoner med direkte 
tilknytning til utdanningsinstitusjoner er fritatt dette. 
• Mottaker av støtten forplikter seg til å rapportere til Velferdstinget hvis 
støtten ikke lenger kan benyttes til det formålet som står i avtalen, Kulturstyret 
vil da avgjøre om støtten kan omdisponeres til et annet formål eller om den skal 
føres tilbake til Velferdstinget.  
• Dersom en organisasjonen får støtte til et arrangement skal dette 
arrangementet så langt det lar seg gjøre tilrettelegges for studenter med nedsatt 
funksjonsevne.  
• Vedtak kan ikke påklages  

 
 

 
 
VT-sak 40.20 - Revidering av økonomisk avtale NTNUI  

 
Velferdstinget vedtar «Økonomisk avtale NTNUI 2021»  
Velferdstinget setter med denne avtalen en presedens for at gjenytelse-punktet skal 
fjernes når de andre økonomiske avtalene skal opp for revidering. Velferdstinget oppfordrer 
NTNUI til eksponere Velferdstinget fysisk der det er mulig, samt i sine sosiale medier.» 

 
VT-sak 41.20 - Revidering av økonomisk avtale kjellerne 

 
Velferdstinget vedtar «Økonomisk avtale kjellerne 2021». Velferdstinget oppfordrer kjellerne 
til å eksponere Velferdstinget fysisk der det er mulig, samt i sine sosiale medier.» 
 

Økonomisk avtale mellom kjellerne og 
Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim  

 

Formål  
Formålet med støtteordningen fra Velferdstinget er å bygge opp under studentfrivilligheten 
og studentvirksomheter i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.   

Rammebetingelser  

Kjellerne forplikter seg til å følge de retningslinjene som er satt i leiekontrakten med Sit.  
Velferdstinget har ikke økonomisk ansvar for de disposisjoner kjellerne gjør til enhver tid.  

Beløp  

Kjellerne dekker selv 1500 kr i måneden i leiebeløp. de månedene kjellerne ikke har lov til å ha 
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drift, i april til og med juli, dekker Velferdstinget totalbeløpet for månedsleien. Velferdstinget dekker 
resterende beløp, med årlig makstak på 330 000kr. 

Endringer  

Avtalen revideres hvert andre år, og skal innen 31.12.2022 reforhandles. Avtalen kan innen 
den tid sies opp av en av partene med seks (6) måneders varsel.  
  
Denne avtalen trer i kraft 01.01.2021  

 

 
 
 
VT-sak 42-20 - Utsettelse - Revidering av Profilerings- og rekrutteringsstrategi for Velferdstinget 

 
Velferdstinget utsetter revidering av Profilerings- og rekrutteringsstrategi for Velferdstinget 
til vårsemesteret 2021.  
 
 
Kenneth Stange/s/                                                            Ida Johnsen Ingebrigtsen/s/ 
Leder                                                                                                  Rådgiver 
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