VERKSAMHETSPLAN 2022

Förutom befintliga projekt ska Georange verka för att lyfta nya projektidéer som gynnar
medlemmarnas intresse. Teman som lyfts upp och som aktiverats under 2022 är:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Förstudie för att ta fram ett projekt om förbättrade tillståndsprocesser för gruvverksamhet
och verka för att fortsätta driva det projektet.
Förstudie för ett kompetenscentrum där motstående intressen gemensamt arbetar för att
höja kompetensen för olika intressenter i samband med gruvprojekt och prospektering.
Verka för att förstudien om mineralstrategi på Nordkalotten övergår i projektform.
Åter öka möjligheter för internationella samarbete och möjligheterna till att medverka i
mötesplatser för att stärka nätverkande och samarbeten i Norden och Europa. Hålla
regelbunden dialog med EU-kontoren för NSPA-områden.
Vara aktiv samarbetspart i Euro Mine Expo juni 2022.
Ha två medlemsträffar där olika teman lyfts utifrån medlemmarnas önskemål
Fortsätta vara en röst i mediala sammanhang för att kompetenshöja allmänhet,
beslutsfattare och andra som intresserar sig för gruvfrågor.
Identifiera möjligheter till nya mötesplatser för att möta olika intressenters behov och
önskemål av dialoger och genomföra minst två sådana under 2022.
Fortsätta arbeta för goda relationer med Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten samt
Regionerna i båda länen.

Styrelsen och verksamhet har inlett en dialog för att se över föreningens målsättningar och
arbetsätt, så att Vision, mål och medel harmoniserar och är realiserbara. Det arbetet ska fortsätta
och mynna ut i en reviderad långsiktsplan som kan antas under 2022.
Andra löpande aktiviteter:
-

Nyhetsbevakning
Krönikor och utåtriktad budskap
Företräda Georange och vårt gruvkluster i olika sammanhang som bedöms vara relevanta för
våra medlemmars intressen

Förslag på organisation:
En arbetande ordförande på deltid som förutom leder styrelsens arbete också ansvarar för den
dagliga verksamheten för såväl föreningen som servicebolaget.
Projektledare som knyts till respektive projekt och som har huvudansvar för dessa. Projektledare
uppdras utefter kompetens och erfarenhet. Till det kan tillkomma sakkunniga som uppdras utifrån
särskild kompetens som kan behövas för att genomföra projekt och mötesplatsinnehåll.
Administration och ekonomisk redovisning som erhålls på lämpligt sätt.
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