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Følgende bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner











Universitetet i Oslo (UiO)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
SINTEF Industri
Institutt for energiteknikk (IFE)
Yara International ASA
Glencore Nikkelverk AS
Boliden Odda AS
Norsk Avfallshåndtering AS (NOAH)
KA Rasmussen AS
OsloMet - Storbyuniversitetet

har på et konstituerende møte 6. april 2018 blitt enige om å opprette Det norske nettverket for
hydrometallurgi [foreløpig navn, medlemmene har en pågående diskusjon for å finne et mer inkluderende navn].

§1. HENSIKT OG FUNKSJONER
Hensikten med og funksjonene til nettverket er:


Fremme og styrke kompetanse innen hydrometallurgi, hydrokjemisk prosessteknologi, vandig
separasjonsteknologi osv. i Norge.



Samarbeide om utdanning rettet mot hydrometallurgi i Norge.



Representere nettverksmedlemmenes interesse og behov innen hydrometallurgi ovenfor andre
organisasjoner og samfunnet generelt i Norge.



Fremme og organisere samarbeid mellom medlemmene i nettverket, spesielt mellom industri-,
forsknings- og utdanningssektor.



Arbeide for å etablere forskningsprosjekter, spesielt mellom medlemmene i nettverket



Organisere seminarer og kurs i hydrometallurgi.

§2. ORGANISERING AV NETTVERKET
Avgjørelser innen nettverket gjøres på generalforsamlingen og av styret oppnevnt av
generalforsamlingen.
Generalforsamling avholdes en gang i året i forbindelse med det årlige hydrometallurgiseminaret i
mars. Generalforsamlingen velger styre og styreleder for kommende to-års periode. To-års perioden
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starter 1. april etter valget. Generalforsamlingen setter føringer for arbeidsplan, målsetninger og
budsjett for det påfølgende året (1. april til 31. mars).
Innkalling til generalforsamling skal skje med minst tre ukers varsel. Saker som ønskes tatt opp på
generalforsamlingen må bekjentgjøres minst fire uker før generalforsamlingen.
Styret består av tre til fem medlemmer fra forskjellige partnerinstitusjoner valgt slik at alle typer
partnere er representert (bedrifter, undervisningsinstitusjoner og forskningsinstitutter). Styret
møtes minst to ganger per år. Styret fremmer følgende saker:





Detaljert arbeidsplan og rapport om utført arbeid
Regnskap for foregående år
Forslag til nye nettverksmedlemmer
Forhold til andre organisasjoner

Arbeidsgiveren til styreleder tar seg av nettverkskoordineringen. Styrelederens, og dennes
institusjon, sitt ansvar og oppgaver er som følger:







Organisere styret og generalforsamlinger, samt skrive referat fra møtene.
Lage utkast til årsplan og årsrapport fra styret.
Vedlikeholde internettsidene til nettverket.
Vedlikeholde kontakter til relevante andre organisasjoner slik som bestemt av styret og
generalforsamlingen.
Organisere det årlige marsseminaret i hydrometallurgi.
Søke offentlige institusjoner, for eksempel Norges Forskningsråd, om støtte til
nettverksaktiviteter og drift av nettverket.

§3. OPPTAK AV NYE MEDLEMMER
Ytterligere medlemmer aksepteres etter skriftlig søknad og godkjenning av generalforsamlingen.
For å bli medlem må organisasjonen som søker ha relevant hydrometallurgisk virksomhet eller
utdanning rettet mot slik virksomhet. Styret har utarbeidet evalueringskriterier og et
søknadsskjema.
Første året kan nye medlemmer tas opp etter at interimstyret har godkjent medlemmet. Endelig
godkjenning skjer på påfølgende generalforsamling.
Medlemmer kan melde seg ut, men har ikke krav på refusjon av medlemsavgift. Utmelding må skje
skriftlig.

§4. ORGANISERING AV ÅRLIGE SEMINARER
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Styret har ansvaret for å organisere et årlig seminar med relevante hydrometallurgiske tema,
tentativt av to dagers varighet. Seminaret skal avholdes i mars.

§5. KONTINGENT OG DRIFTSMIDLER
Medlemmer betaler 30 000 kr i årskontingent. Kontingenten, sammen med annen støtte, benyttes
til å avlønne en daglig leder og hjelp til administrative oppgaver, samt støtte fagseminarer og
kursvirksomhet i henhold til generalforsamlingens føringer. Regnskap og arbeidsgiveransvar
ivaretas av styrelederens vertsinstitusjon.
Generalforsamlingen skal fastsette kontingenten for kommende kalenderår og kan også vedta
graderte kontingenter.
Hvis et medlem har så svak økonomi en periode at de ser seg nødt til å melde seg ut pga.
kontingenten, så har styret rett til å innvilge fritak eller utsettelse for kontingenten for inntil to år
for å gi medlemmet mulighet til å forbli i nettverket. Betingelsene for fritak/utsettelse bestemmes
av styret i forhandlinger med medlemmet.
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