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Det femte styremøtet i Hydromet og det første i 2017 ble holdt i forbindelse med Hydrometseminaret 7. og 8. mars. Det ble ledet av Jon Petter, UiO.

Agenda:
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra Styremøte nr. 4 (sendt ut tidligere).
Prosjektregnskapsrapport for 2016
Videreføring av Hydromet
Eventuelt
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Ad 2017-01.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling skal ihht konsortiumavtalen være utsendt innen to uker før møtet og
innkalling til dette møtet ble sendt ut i god tid før møtet.
Det ble meldt to saker under eventuelt:
A. Meddelelse om oppdagelse med mulig kommersiell verdi (patent).
B. Vascon har sagt opp, mulig ny ansettelse
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent!

Ad 2017-02:

Godkjenning av referat fra styremøtet den 09.12.2016
Referatet ble distribuert til stab@hydromet.no den 16.12.16. Det ligger også
tilgjengelig på internsidene på hjemmesiden.
Vedtak: Referatet godkjent uten merknader!

Andre referatsaker:
Alessio Vascon, vår postdoktor, har fått fast jobb i Frankrike og slutter 31.03.17. Vi
står derfor igjen uten en postdoktor.
Maria (Boliden Odda) venter barn og vil gå ut i permisjon i juni. Steinar Jørstad vil
overta hennes oppgaver mot Hydromet.
Ad 2017-03.

Prosjektregnskapsrapport for 2016
Jon Petter gjorde en grundig gjennomgang av regnskapet og budsjettene for i år og
neste år. Regnskapsmessig er prosjektet i rute og gjenstående driftsmidler er i
henhold til budsjett, med en liten reserve. Vi kan derfor fortsette med samme
aktivitetsnivå. Det ble bemerket at fordi NTNU ansatte sin PhD-stipendiat senere enn
opprinnelig planlagt, så får NTNU mindre driftsmidler til rådighet enn det som
opprinnelig var budsjettert. Dette skyldes at utbetalingene fra NFR ikke kompenseres
for prisstigning og høyere rundsummer til stillinger.
Vedtak: Rapport tatt til etterretning!

Ad 2017-04.

Videreføring av Hydromet
Jon Petter og Dag hadde et møte med Ulf-Rune (BIA) den 27.02. NFR har midler til å
støtte opprettelse av nettverk a la det som det ble snakket om i forrige Styremøte.
Det er en åpen utlysning og pengene blir delt ut etter som støtteverdige søknader
kommer inn. Vi ble oppfordret til å søke så snart som råd er.
Ellers vil ikke BIA lyse ut KPN-midler før i 2018, så det vil i alle fall komme etter at
Hydromet er avsluttet.
Jon Petter og Jens Petter hadde ansvar for å presentere et opplegg for Styret. Jon
Petter distribuerte et utkast til statutter for et nettverk rett før møtet. Dette ble gått
igjennom og kommentert. Bl.a. ble kontingent drøftet. Det syntes å være flertall for
at et årlig medlemskap bør koste NOK 50 000, men det var også forslag om
differensiert medlemskap. Alle deltakerne i Hydromet mente at de vil fortsette som
medlemmer med en slik avgift.
Andre ting som ble drøftet var hvor nøye formålet skal defineres og hvor mange som
skal sitte i styringsgruppen.
Det ble besluttet at statuttene skal sendes ut igjen med en dato for kommentarer.
Jon Petter er ansvarlig for arbeidet med dette.
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Ad 2017-05:

Eventuelt
Det ble meldt to saker under eventuelt:
A. I det delprosjektet som Alessio og Alex arbeider (fjerning av Cd fra Yara-relatert
løsning) så har de funnet en metode som kan vise seg å være anvendelig industrielt,
selv ved høy saltholdighet og syrestyrke. Det kan derfor bli aktuelt å vurdere
patentering og/eller publisering. Yara stilte seg tvilende til muligheten for
patentering, men var positiv til resultatene og metoden. Det må arbeides videre med
metoden og flere prosessparametere må testes. Et møte mellom Alex, Alessio, Tom,
Katrine og Dag ble foreslått. (Det ble avholdt 7.03. etter seminaret).
B. Det er ønskelig å ansette noen i stillingen etter Alessio. Det er ikke mulig å ansette
en postdoktor da det kreves mer enn ett år. Dette er også for kort tid til å ansette en
ny PhD, med mindre to år til kan finansieres. Dette ser det ikke ut til at det er
mulighet for pr d.d. Sviatlana Varonina er en kandidat som vil være ferdig med sin
MSc-eksamen ultimo mai/primo juni. Hun er tilknyttet hydrometallurgisatsingen og vi
mener hun vil være en god kandidat.
Yara forslo at Sviatlana kan ansettes av Pipas (Dags firma) og med Dag som veileder
utføre det arbeidet som Alessio ikke fikk fullført. En annen mulighet er at hun
ansettes som forsker på timebasis ved Kjemisk institutt, UiO, i ett år. Disse
mulighetene må det arbeides videre med.
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