Medlemsinformation

GEORANGE ideella förening bildades 2001.

GEORANGE är en nationellt ledande och internationellt erkänd
oberoende organisation som bidrar till hållbar samhälls- och
näringslivsutveckling baserad på gruvor och mineral.

Prioriterade mål
1.

Etablerat sig som en viktig aktör för kunskapsspridning om gruvor och mineral och om
betydelsen av metaller och mineral för ett hållbart samhälle

2.

Framgångsrikt ha lyft gruvverksamhetens förutsättningar till en fråga som tas på allvar på
regional och nationell nivå

3.

Ha skapat en plattform för dialog mellan motstående intressen i frågor som rör gruvor och
mineral

4.

Uppnått en drivande position i policyfrågor som rör gruvor och mineral

5.

Bidragit på ett betydelsefullt sätt till att hållbarhet ur såväl ekonomisk, social som miljömässigt
perspektiv ska prägla alla frågor rörande gruvor och mineral.

6.

Påtagligt bidragit till gruvindustrins kompetensförsörjning

7.

Etablerat sig som en betydande partner i internationellt samarbete med övergripande syfte att
stärka sin nationella roll

8.

Ha bidragit till snabbare och ökad innovationsutveckling genom att erbjuda gruv- och
teknikföretagen arenor för presentation av ny teknik, inte minst digitala tekniker

Organisation
Basen är en medlemsorganisation. Föreningen leds av en ordförande som väljs av medlemmarna vid
årsmötet. Den exekutiva verksamheten leds av verksamhetsledaren. Verksamheten fördelas mellan olika
områden för vilka styrgrupper utses.

Fokusområden
• Markanvändning
• Samhällsutveckling
• Utveckla internationellt nätverk

Konkreta insatser
- Medlemsnytta
Medlemmarna ska genom sitt medlemskap stärkas. Det ska ske genom att GEORANGE arbetar
med utveckling och förnyelse, hållbar tillväxt samt samverkan och nätverksbyggande. GEORANGE
verkar i sitt arbete för hållbar utveckling utifrån såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbarhet.
-

Tillgång till olika former av nätverk
· Värdskap och praktiska arrangemang
· Förmedling av kontakter och information
· Stöd vid företagsutveckling

-

Medlemsvård
· Erbjuda alla medlemmar en personlig kontakt
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-

Hjälp med myndighetskontakter
· Neutral samordnare mellan offentliga och privata aktörer
· Kompetensbank
· Erbjuda stöd vid behov av myndighetskontakt

-

Deltagande till rabatterat pris vid GEORANGE egna seminarier
· Gratis deltagande vid GEORANGE egna seminarier
· Rabatterat pris vid och Future Mine and Mineral

-

Möjlighet att använda GEORANGE i sin marknadsföring
· Möjlighet att publicera artiklar/rapporter på GEORANGE hemsida

-

Kontakter med beslutsfattare på olika nivåer
· Bidra med kompetens i framtagandet av strategier inom bl.a. miljö- och jämställdhetsområdet
· Delta i och förmedla kontakter med relevanta politiska strukturer
· Bidra till kompetenshöjning hos beslutsfattare
· Bidra med aktuell information

-

Nyhetsbevakning
· Tillhandahålla en relevant och aktuell nyhetsbevakning på hemsidan
· Förmedla relevanta nyheter inom GEORANGE nätverk
· Utge 6 newsletter

-

Förmedling av direkta kontakter
· Förmedla kontakter med och mellan företag, universitet, offentliga aktörer
· Identiﬁera och upprätta kontakter med ”nyckelpersoner”
· Ordna direkta möten mellan relevanta aktörer
· Rådgivning om metoder vid hantering av olika former av markanvändningsproblematik
· Samarrangör vid insatser riktade till en bred allmänhet

-

Genomföra objektsﬁ nansierade aktiviteter/projekt
· Möjlighet för medlemmar att initiera, delta och driva separata projekt inom ramen för
föreningens verksamhet

-

Internationalisering
· Utveckla internationell omvärldsbevakning
· Internationellt förmedla svenska erfarenheter
· Förstärka kontakter inom EU
· Utgöra aktiv part vid internationella kontakter/projekt/arrangemang

Föreningsavgift
Årsmötet beslutade att fastställa föreningsavgiften 2020 till:
7 000 kr exkl. moms för Kommuner och Företag – med färre än 10 anställda och/ eller lägre omsättning än 10 mkr.
17 000kr exkl. moms för kommuner, universitet, organisationer och företag med ﬂer än
10 anställda och/eller högre omsättning än 10 mkr.
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