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GEORANGE home page

GEORANGE hemsida
På vår hemsida finns alltid ny information om vad som
är på gång och vad som har hänt. Gör det till en vana
att dagligen gå in på den och även komma med förslag
till intressanta uppslag. www.georange.se

on our home page, you can find out what has happened
and what is planned so make it a daily routine to visit it.
You are all welcome to send us suggestions for improvements. www.georange.se

GEORANGE stora utmaning är att fortsätta att vara en
viktig, intressant och kompetent samarbetsorganisation så att allt fler företag och organisationer finner
mervärden i att ansluta sig till vår förening.

GEORANGE big challenge is to continue to be an important, interesting and competent partner organization
so that more and more companies and organizations will
find value in joining our association.

Just nu pågår ett aktivt lobby-arbete av Lennart Gustavsson, vår Ordförande, för att försöka hitta finansiella medel för fortsatt aktivt påverkansarbete för gruvnäringen.

At the moment our chairman, Lennart Gustavsson is
activiley seeking financial resources to continue our
work to support and influence the mining- and mineralsector.

Gå gärna in på www.eurominexpo.com för att hålla er
uppdaterade om vad som händer 2012. Mässan är
populär så vänta inte för länge med att boka.

Please visit www.eurominexpo.com to keep you posted
on what happens in 2012. This fair is very popular so
don’t wait too long before you book.

Planerade aktiviteter

Planned acitvities

Den 15-16 november 2011, genomför ett av våra medlemsföretag, Raw Materials Group, Expoloration &
Mining Investment conferece.
http://www.rmgconference.se/8th/

Tuesday, November 15th and Wednesday, November
16th 2011, will one of our members, Raw Materials
Group, hold the 8th Annual Exploration & Mining Investment Conference http://www.rmgconference.se/8th/

Top Management Partner möte i projektet Smart Mine
of the Future ,(SMIFU), kommer att genomföras i
Stockholm, den 23:e November 2011.

Top Management Partner Meeting in the Smart mine of
the Future (SMIFU) project will be held in Stockholm,
Sweden, on November 23rd 2011.

Framtidens Gruv och Mineralindustri
Georange välkomnar alla till ett heldagsseminarium
den 30 januari 2012 på Grand Hotell i Stockholm.

The future Mining and Mineral industry
Georange invites all to a one-day seminar January the
30st, 2012 at the Grand Hotel in Stockholm.

Under en spännande och fullmatad dat bjuder vi in
beslutsfattare från riksdagsutskott och myndigheter,
experter och intressenter från svensk gruv- och mineralindustri, samt från den finansiella sektorn för att
fokusera på industrin av idag – dess möjligheter och
ökade betydelse för näringslivsutvecklingen i Sverige.
Inbjudan

We have invited decision-makers from parliamentary
committees and government agencies, experts and
stakeholders from the Swedish mining and minerals industry, as well as from the financial sector to focus on
the industry of today- its possibilities and its increased
role for business development in Sweden.
Invitation
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