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Prosjektmøte med presentasjoner av PhD –
og MSc-oppgaver ved UiO

Present

Tema:

Sent to:

Jens-Petter Andreassen, NTNU
Ana Maria Martinez, SINTEF
Arne Petter Ratvik, SINTEF
Liv Stavsetra, IFE
Tor Bjørnstad, IFE
Tom Rames Jørgensen, Yara
Ole Morten Dotterud, Glencore Nikkelverk
Maria Førde Møll, Boliden Odda
Steinar Jørstad, Boliden Odda
Grethe Wibetoe, UiO
Jon Petter Omtvedt, UiO
Dag Øistein Eriksen, UiO
Dejen Kifle, UiO
Casper van der Eijk, SINTEF
Oluf Bøckmann, Glencore
Elizabeth Kuiper, Glencore
Katrine Lie Bøyesen, Yara
Archive code

Grade
KONFIDENSIELL

Muhammad Ramzan, UiO
Håvard Kristiansen, UiO

Electronic archive code

Invited by
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Project no.

Place,

Meeting dates, hours:

Date

27.03.15

Jon Petter & Dag
Soria Moria Hotell, Store sal

Jon Petter & Dag
18.03: 09.00 – 15.00
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Agendaen, kopiert inn nedenfor, var denne gang ikke sendt ut sammen med innkallingen. Referatet
fra forrige møte, som var et videomøte og ble holdt i forbindelse med styremøtet 10.02., er ikke
distribuert. Det møtet omhandlet i sin helhet spørsmålene om hva den ansatte PhD-stipendiat og
postdoktoren skulle arbeide mot.

Agenda:
2015-1.
2015-2.
2015-3.
2015-4.

a.
b.

2015-5.
2015-6.
2015-7.
2015-8.

a.
b.

Kommentarer til referat fra prosjektmøtet 10. februar 2015 (Trondheim)
Oppsummering av fagseminaret 17. mars 2015
Status for alle partnere
Prosjektarbeid – presentasjoner og diskusjon
Hans V. Lerum
Dejene Kifle
Søknader – planlagte eller mulige
Medlemskap i Prometia?
Tidspunkt for fremtidige møter:
Før sommeren: Neste prosjektmøte (forslag: tir. 19., ons. 20., eller tor. 21. mai)
H2015: Styremøte (budsjett) + prosjektmøte (forslag: tirsdag 15. sept.)
Relaterte faglige presentasjoner
Muhammad Ramzan (PhD student)
Håvard Kristansen (MSc student)

Referat:
Jon Petter ledet møtet.
2015-1.

Kommentarer til referat fra forrige møte. Siden det ikke er distribuert et referat kom det
heller ikke kommentarer. Det var ingen kommentarer til selve møtet.

2015-2.

Oppsummering av fagseminaret 17. mars 2015
Det var stor enighet om at seminaret dagen før hadde vært svært vellykket, både faglig og
sosialt.

2015-3.

Status for alle partnere
IFE og SINTEF avventer avklaring av hva stipendiatene skal gjøre for ikke å bruke de
relativt små ressursene feil.
Yara har levert prøver (til UiO) på to prosessløsninger til UiO og også informert om
prosessen. Boliden hadde med prøver (også til UiO) til seminaret og Glencore lovet å
skaffe prøver.

2015-4.

Prosjektarbeid – presentasjoner og diskusjon:
Dejene ble syk under seminaret dagen før og kunne ikke møte. Han sendte sin
presentasjon, men det var enighet om å vente med presentasjonen til han kunne holde
den selv.
Hans V. L. presenterte et opplegg for selektivt å separere Hg fra forskjellige
prosessløsninger. Dette var i tråd med det som ble diskutert under videomøtet i
Trondheim den 10.02. De viste seg at det ikke var noen av industrideltakerne som anså
kvikksølv som et problem. De var derimot samstemte om at kadmium var et langt mer
interessant grunnstoff å få fjernet. Siden UiO allerede har 109Cd-tracer og en MSc-oppgave
i gang (Håvard K.), så ble det vedtatt at også Hans V. L. skulle endre sitt fokus fra Hg til Cd.
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2015-6.

Medlemskap i Prometia?
På seminaret dagen før ble en ny interesseorganisasjon, Prometia, presentert. Interessen
for medlemsskap ble luftet. Det var imidlertid ingen som anså den mulige verdien i nye
prosjekter som så stor at det kunne forsvare medlemsavgiften.

2015-7.

Tidspunkt for fremtidige møter:
Det var enighet om at neste prosjektmøte bør være i mai. Det ble foreslått tre datoer: 19.,
20. eller 21. Det var enighet om at neste møte skal være som video-konferanse. Det vil
lages en doodle-poll for å bestemme den dag som passer best.
Det neste styremøte med påfølgende prosjektmøte ble vedtatt lagt til Odda den 15.
september med Boliden som vertskap.

2015-8.

Relaterte faglige presentasjoner
Muhammad Ramzan (PhD student) og Håvard Kristansen (MSc student) presenterte sine
forskningsoppgaver innen hhv kromatografisk separasjon av lantanoider med impregnert
resin og fjerning med væske-væske ekstraksjon av Cd fra Yaras prosessløsninger.
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