
Til Styret i Hydromet 
Kopi: NFR-BIA ved Ulf-Rune Syvertsen 
Fra Jon Petter og Dag 

Dato: 18.08.2017 

 

INNKALLING TIL STYREMØTE I HYDROMET 
Tid: 7.09.2017 kl 11.30 
Sted: Hos Glencore, Kristiansand 

 

FORSLAG TIL SAKSLISTE: 
2017-06: Godkjenning av innkalling og saksliste 

2017-07: Referatsaker: 

• Godkjenning av referat fra Styremøte nr. 5 – 6.03.17 (sendt ut tidligere). 
• Prosjektrapport til NFR 
• Ansettelse av Sviatlana Sand (tidl. Varonina) 

2017-08: Nettverk innen hydrometallurgi. NFR avslo søknaden. Hva gjør vi nå? 

2017-09: Opplæring og kompetansebygning. Hvordan fordele ansvaret? 

2017-10: Seminar mars 2018? 

2017-11: Eventuelt 

 

Ad. 2017-08:  

NFRs begrunnelse for avslaget er flg.:  
«Hydrometallurgi er prosessfaget for prosessering av mineraler til ferdige produkter. Det 
foreligger nå et kompetanseprosjekt med navnet Hydromet hvor de samme partnerne er 
involvert, og som løper i perioden 2014-2018. Søkeren UiO, Kjemisk institutt med partnere 
har tenkt at denne nettverkssøknaden kan være en naturlig forlengelse av 
kompetanseprosjektet. Søker med partnere er aktører med lang FoU-erfaring og kompetanse, 
og treffer således ikke føringen om å nå aktører med lav FoU-erfaring. Videre så inneholder 
ikke søknaden noen plan om utarbeidelse av nye søknader, men mer om planer for en 
møteplass for hydrometallurgiaktører. Relevans til utlysningen er derfor moderat eller svak.» 

Vedlagt er utkastet til statutter som ble utarbeidet.  



Forslag til vedtak:  
Styret i Hydromet ønsker at det opprettes et nettverk innen hydrometallurgi i Norge.  

• De framlagte forslag til statutter kan tilsluttes (eventuelt med mindre endringer).  
• Hydromets prosjektledelse får fullmakt til å presentere planene om dette for potensielle 

deltakere i nettverket.  
• Det bør tas sikte på å holde konstituerende generalforsamling i mars 2018.  
• Koordinator av nettverket (inntil videre) bør være UiO. 

 

Ad. 2017-10:  

Hydromet har arrangert tre vellykkede seminarer. Serien kan nok sies å ha møtt et behov da de har blitt 
tatt vel imot også i utlandet. Selv om det ikke er budsjettert med et seminar (tidligere år har 80 kNOK pr 
år vært avsatt), så ser det ut til at vi kan klare å arrangere et 1 – 2 dagers seminar. Det forutsettes at 
deltakerne betaler deltakeravgift/opphold og reiser selv. Det vil være viktig å bestemme tid og sted nå 
slik at invitasjoner kan sendes ut. 

Forslag til vedtak:  
Styret i Hydromet ønsker at det arrangeres seminar i hydrometallurgi i mars 2018. 

• Stedet bør være Oslo eventuelt Gardermoen 
• Prosjektledelsen får oppdraget med å arrangere seminaret 
• Det forutsettes at seminaret belaster Hydromets regnskap så lite som mulig. Budsjett 

framlegges til godkjenning på neste styremøte. 
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