GEORANGE IDEELLA
FÖRENING

G EO RA N G E
MED LE M SB R EV
JANUARI 2017

VÅRENS AKTIVITETER
VIKTIGA DATUM

30-31 JANUARI
2017 FRAMTIDENS
GRUV– OCH MINERALINDUSTRI STOCKHOLM
PITCHA DIN PROJEKTIDE INNAN 7/2
2017
DEN 10/2 STYRELSMÖTE GEORANGE

GEONOR KONFERENS
I MO I RANA DEN 2122 MARS 2017

ÅRSMÖTE GEORANGE
DEN 24/4

FORSKARWORSHOP
SLO DEN 3/5 2017

Kontaktuppgifter

Georange ideella förening
Box 42
930 70 Malå
Besöksadress:
Gymnasievägen 16,
Skellefteå
Orförande:
Lennart Gustavsson
Mobil: +46(0)70– 343 96 85
e-post: ordf@georange.se
Ekonomi/Admin:
Lars Mikaelsson
e-post: adm@georange.se
Mobil: +46(0)70- 600 22 73
Org.nr 894702-1047
Bg: 5530-4612

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.
Vi vill påminna våra medlemmar
om den medlemsenkät som skickades ut i december. Det är viktigt att
vi får in dessa innan vårt årsmöte,
samtidigt vill vi tacka för de enkäter
som vi fått in.
Ett tips till er som vill Pitcha era
projekt-/affärsidéer för tongivande
forskare och företagsledare inom
gruv- och metallutvinnande industri. Den bästa idén belönas med
max 600 000 kr som avses användas
för att förverkliga idén. Gå in på
nedanstående länk och läs mera.
http://www.sipstrim.se/brokerageevent-2017/
Näringslivsdagarna ”BIZBUZ” i Skellefteå den 16/1 –19/1 2017 har genomförts med gott resultat och
bred medverkan. Georange var som
nämndes i vårt förra medlemsbrev
en av medverkarna under dessa
dagar.

Arbetet har nu påbörjats i projektet ”SLO”Läs mera. och vi kommer att bland annat genomföra
en forskarworkshop den 3 maj
2017.
Boka av tid för att komma på vårt
återkommande expo om Framtidens Gruv och Mineralindustri
som Nordic Publishing genomför
i samarbete med Georange under
Västerbottensdagarna på Grand
Hotell i Stockholm. Gå gärna in
och håll er uppdaterade om det
kommande programmet
Geonor konferensen 2017 kommer att gå av stapeln den 21-22
mars i Mo i Rana Norge. Länk
Georanges årsmöte är planerat
till den 24/4 2017, tid och plats
meddelas senare.
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

Gå gärna in på www.eurominexpo.com för att hålla er uppdaterade
om nästa mässa den 12-14 juni 2018

