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VIKTIGA DATUM

22 OKT 2012 KL. 9-16
I LYCKSELE. MER
KVINNOR I BASEN
23 OKTOBER MÖTE I
SKELLEFTEÅ. DEN
REGIONALA MINERALSTRATEGIN
28-29 JANUARI 2013:
FRAMTIDENS
GRUV-OCH
MINERALINDUSTRI

Georange har nu startat upp de två
SIDA projekten som handlar om escrap. De länder som samarbete ska
utvecklas med är Sydafrika och Vietnam.
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
Föreningen har för närvarande c:a 67
medlemmar och fortsätter att växa.
Gå in på vår hemsida och se vilka våra
medlemmar är.
Den Regionala Mineralstrategin:
Arbetet med den Regionala Mineral strategin pågår för fullt och Georange
är aktivt involverad i denna utveckling

Kontaktuppgifter

Georange ideella förening
Box 42
930 70 Malå

Mer Kvinnor i basen:
Den 22 oktober kommer ett seminarium genomföras i Lycksele. Seminariet kommer att handla om
”Arbetslivet in i skolan – skolan in i
arbetslivet”

skola, programråd, politiker, näringslivsrepresentanter, enskilda
företagsrepresentanter och fackförbund.
Glöm ej att anmäla er till seminaret om Framtidens Gruv– och
Mineralindustri som ska hållas i
Stockholm den 28-29 januari.

Vi kommer att belysa industrins
utveckling och framtidsmöjligheter, och därmed dess ökade
betydelse.
• Barents Regionens betydelse
och roll.
• Framtidens arbetsmarknad.
• Ny mineralstrategi.
• Forskning, kompetens- och
teknikutveckling.
• Samhällsbyggnad och regional
utveckling.
• CSR in mining.
• Finansiering av framtidens gruvor.

Målgrupp för dagen är skolchefer och
rektorer på grund- och gymnasie-
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Arbetet runt EuroMineExpo 2014 har påbörjats, försäkra er om en plats redan
nu. www.eurominexpo.com
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GEORANGE AND PROJECTS
IMPORTANT
DATES
2 2 OC T 2 0 1 2 K L . 9 16 IN LYCKSELE.
MORE WOMEN IN THE
BASE

23 OCTOBER MEETING IN SKELLEFTEÅ.
THE REGIONAL MINERAL STRATEGY

2 8 - 2 9 J A N U A RY 2 0 1 3 :
THE FUTURE MININGAND MINING INDUSTRY

Contacts

Georange ideella förening
Box 42
930 70 Malå

Georange have now started with the
two project regarding e-scrap funded
by SIDA. The countries that we will
work with and develop cooperation
with is South Africa and Vietnam.
GEORANGE home page
On our home page, you can find out
what has happened and what is
planned so make it a daily routine to
visit it. We are always open for new
ideas and suggestions for improvements . www.georange.se

The target audience for the day is
school managers and principals of
primary and secondary schools,
Counsellor, politicians, industry
representatives, individual company representatives and trade
unions.
Do not forget to register for the
seminar on Future Mining and
Minerals Industry that will be held
in Stockholm 28-29 January
2013.

The association currently has about 67
members and continues to grow. Please
visit our website to learn more about
who our members are.
We will highlight the development of- and the future prospects
The Regional Minerals Strategy:
of the industry and its increased
The work of the Regional Minerals importance.
Strategy is well under way and Georange plays an active role in this devel- • Barents region's importance and
role.
opment
•Future employment.
• New mineral strategy.
More Women in the base:
On October 22, a seminar will be held in • Research, expertise and techLycksele. The seminar will focus on nology.
"Working life in school - school to work- • Planning and Regional Development.
ing life"
• CSR in mining.
• Financing of future mines.
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Euro Mine Expo 2014 preparation has now begun, be sure to plan for
this in order to secure a place. Please visit www.eurominexpo.com to
keep up with the progress.
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