GEORANGE IDEELLA
FÖRENING

G EO RA N G E
MED L E M SB R EV
AUGUSTI 2 0 1 4

AKTIVITETER
VIKTIGA DATUM

26 AUGUSTI 2014
TELEFONMÖTE STYRELSEN
FUTURE CIRCULAR
MATERIALS EXPO 2324/9 STOCKHOLM
13-15 OKTOBER GEOARENA I UPPSALA
28-29 OKTOBER EAST
WEST ARENA NARVIK

GEORANGE hoppas att alla medlemmar haft en trevlig sommar och att
alla ser fram emot en givande höst.
Gör det till en vana att dagligen gå in
på vår hemsida och se om något nytt
är planerat eller om något av intresse
händer.
EuroMine Expo genomfördes i Skellefteå den 10-12 juni 2014. Det blev
ett väl genomfört arrangemang. Företagen har redan börjat boka in sig till
mässan 2016
Georange planerar att under hösten
fortsätta delta och genomföra olika
seminarier och möten.
Hör gärna av er om ni önskar genomföra något arrangemang i samverkan
med GEORANGE
Kontakta då Lennart Gustavsson
ordf@georange.se eller
Lars Mikaelsson adm@georange.se

Kontaktuppgifter
Georange ideella förening
Box 42
930 70 Malå

Arbetet med den Regionala Mineralstrategin, där GEORANGE är en aktiv
partner fortsätter som planerat i höst

Glöm inte att anmäla er till

Nordic Publishing, i samarbete med
industri och återvinningsorganisationer - Georange, Jernkontoret,
El-Kretsen, ÅI och FF, är stolta över
att bjuda in er till "Future Circular
Materials Conference" - på Grand
Hôtel i Stockholm September 2324, 2014.
GeoArena går av stapeln på
Uppsala Konsert & Kongress, den
13 till 15 oktober med SGU som
arrangör. På GeoArena träffas alla
som kommer i kontakt med geologi
i sitt arbete anmäl er här
Välkommen till East West Arena i
Narvik 28-29 oktober 2014
Det finns stora affärsmöjligheter i
vår gemensamma region
länk till anmälan

Utkastet är nu under revidering och
kommer att läggas fast under hösten
2014 såsom planen ser ut för närvarande

Orförande:
Lennart Gustavsson
Tel: 0953– 211 10
Mobil: 070– 343 96 85 (ordf)
e-post: ordf@georange.se
Ekonomi/Admin:
Lars Mikaelsson
e-post: adm@georange.se
Org.nr 894702-1047
Bg: 5330-4612

Gå gärna in på www.eurominexpo.com för att håller er uppdaterade
om vad som händer 2016

