VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Vision
GEORANGE är en oberoende organisation som aktivt bidrar till en hållbar
samhälls- och näringslivsutveckling i norra Sverige baserad på gruv- och
mineralnäringen.
På grund av de extraordinära omständigheterna i samhället med pandemin har Georange
tvingats att anpassa sin verksamhet och genomförande till i huvudsak digitala möten och
workshops.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande: Håkan Tarras-Wahlberg, Swedish Geological AB
Ordinarie ledamöter:

Anja Palm, Skellefteå Kommun
Isak From, riksdagsledamot Västerbottens län
Johan Bradley, Boliden Mineral AB
Pia Pehrson, Advokat, Foyen advokatfirma
Lena Alakangas, LTU
Johan Bergström IF Metall
Lotta Lauritz, miljöjurist, LKAB
Ersättare:
Anna Utsi, Licab
Joakim Pettersson, Boliden Rönnskär
Niclas Dahlström, LTU Business
Lotta Sartz, Bergkraft
Under året har 9 protokollförda styrelsemöten genomförts.
Antalet medlemmar är 35.
Organisation till maj 2021:
Verksamhetsledare: Jan Ots
Administratör: Lars Mikaelsson
Organisation sedan juni 2021
Verksamhetsledare: Anna K Kostet
Projektledare: Sinnika Sjunnesson
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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. Georange avser genom att olika former av extern finansiering och
strategisk samverkan skapa möjligheter och resurser för Georange arbete.

Differentierad medlemsavgift - Serviceaktiebolag
Vid årsmötet 2019 togs beslutet om differentierad medlemsavgift baserat på medlemmens
storlek och antalet anställda med tillägget att likställa mindre kommuner med mindre företag.
Avgift:
- 7000 kr för medlemmar upp till 10 anställda/ omsättning mindre än 10mkr samt mindre
kommuner.
-17000 kr för större företag, kommuner, universitet, organisationer med fler än 10 anställda/
högre omsättning än 10 mkr.

PROJEKT 2021
S3 Piloten

Tillväxtverket valde ut Georange till klusterplattformen S3-piloten (Smart Specialisation
Strategies). Givet pandemin ansökte och beviljades Georange förlängning av projektet till 31
mars 2021 då projektet avslutades.

Projekt Nationellt nätverk för gruvkommuner

Georange blev i slutet av 2020 beviljat ett projekt som skall stödja kommuner i deras arbete
att tillse att gruv- och mineralprojekt bidrar till positiv samhällsutveckling och välfärd.
Projektet avser vidare skapa ett aktivt och livskraftigt nätverk av ”gruvkommuner”. Projektet
kommer även kunna bidra till att tillståndsprocessen för gruv- och mineralprojekt bättre
belyser den socioekonomiska hållbarhetsaspekten. I förlängningen bör detta innebära en
förbättrad utvärdering av projekt, samt en förstärkt förståelse och social acceptans för gruvoch mineralsektorn.
Projektet leds av Georange och Bergskraft med finansiering från Swedish Mining Innovation,
Region Norrbotten och Region Västerbotten. Andra projektparter innefattar Luleås Tekniska
Universitet, Kaunis Iron, Sveriges Geologiska Undersökning, Lovisagruvan samt 16
kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Bergslagen.
Vi har haft workshops i februari och maj 2021 digitalt, samt en nätverksträff i hybridformat i
oktober. Vi påbörjade en intervjusession med alla kommuner i december 2021 som fortsatte
in i 2022.
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Förstudie ”roadmap” för en mineralstrategi för Nordkalotten

Georange har erhållit projektledaruppdraget för att genomföra en förstudie” Roadmap för en mineralstrategi för Nordkalotten” där Nordkalottrådet är huvudman.
https://nordkalottradet.org
I arbetsgruppen ingår representanter från Nordland Fylkeskommun, Lapin Litto och Region
Norrbotten.
Även en referensgrupp med ca 20 deltagare ur olika myndigheter, organisationer och med
olika intressen har fått läsa och kommentera förstudierapporten.
Rapporten redovisas under våren 2022 för Nordkalottrådet samt i NSPA- forum i Skellefteå.

Klusterprojektet LOKET

Georange medverkar i Region Norrbottens klusterprojekt LOKET som syftar till att stärka
samarbetet mellan länets kluster för att förbättra konkurrenskraften för olika branscher att
förbättra förutsättningarna för ökat tillväxt och utveckling. Loket pågår fram till 2023 och
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och statliga
utvecklingsmedel via Region Norrbotten.
Verksamhetsledaren har medverkat i 2 träffar under året. Målet för Georange medverkan är
att hitta samverkan för kluster i Norrbotten och med en långsiktig finansieringsmöjlighet för
detta.

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid

Fortsättningsprojektet Metals4U av förstudien Metals4U har blivit beviljat av Swedish Mining
Innovation. Det handlar om att skapa miljöer som förmedlar och beskriver mineralnäringen
på ett neutralt men ändå tilltalande sätt för unga, så att de får upp ögonen för hur viktigt det
är med en hållbar mineralnäring, att det finns en framtid i branschen, hur bred den faktiskt är
och hur nära kopplat det är till deras vardag. I projektet ska undervisningsmaterial om
metaller och gruvbrytning tas fram som ger en allsidig bild av vad vi använder metaller till,
hur de utvinns och olika frågor som kan vara kopplade till det. Tanken med det fullskaliga
projektet är därmed att realisera de idéer och tankar som kommit fram i och med förstudien
och att skapa geomiljöer - fysiska platser med lokal anknytning med en kompletterande
utbildningsdel.
Exploratoriet Skellefteå Science Center medverkar i fortsättningsprojektet. I projektgruppen
sitter också Skellefteå kommun, Boliden och SGU. Projektet pågår till 2024.
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Media / kommunikation

Håkan- Tarras-Wahlberg har i egenskap av ordförande i Georange medverkat som
regelbunden krönikör i Norran under 2021.
George har sänt ut ett antal nyhetsbrev under året samt publicerat löpande nyheter på sin
hemsida och LinkedIn.

Samverkan Bergskraft

Georange är medlem i organisationen Bergskraft – Bergslagen.
Georange har fördjupat sitt klustersamarbete med Bergskraft – vår motsvarighet i
Bergslagen, och driver två projekt via Swedish Mining Innovation tillsammans–
fortsättningsprojekt Metals4U + och Projekt Nationellt nätverk för gruvkommuner.

Barentsuppdraget

Under verksamhetsåret har det Barentsuppdrag som Georange har från Länsstyrelsen i
Västerbotten fortsatt. Uppdraget redovisades i december i en träff med Mikael Bergström. Ny
ansökan för 2022-2023 är inlämnad. Dialog har också förts med Länsstyrelsen i Norrbotten
för liknande samarbete.

Utveckla Internationellt Nätverk

I samband med förstudien har det nordiska samarbetet fördjupats. Även Loket har en nära
samverkan med finska handelskammaren vilket är bra för nätverkande.
Euro Mine Expo 14-16 juni 2022
Georange har tagit ett större engagemang från hösten 2021 genom att medverka i
programgruppen som planerar för huvudkonferens samt i organisationskommittén som
arbetar med kommunikation och helhet. Georange kommer att medverka vid temat Mining &
society med en presentation av projektet “A mineral strategy for the North Calotte”

Övriga aktiviteter under 2021
•

Seminarium Skellefteå
Den 14 oktober arrangerade Georage heldagsseminarium och workshop för sina
medlemmar och kommunnätverksdeltagare i Skellefteå, med bland annat: (i)
studiebesök Rönnskärsverket (lakverk & djupförvar); (ii) seminarium om
tillståndsprocesser & kommuners roll.

•

Georange har varit representerade i ett antal workshops och seminarier under året.
Bland annat workshopsserie arrangerad av Swedish Mining Innovation, LTU,
Tillväxtverket, SVEMIN, SGU m fler.

•

Intervjuer med kommuner i Västerbotten och Norrbotten kring nuläge och behov

•

Medverkande i Swedish Mining Innovations programseminarier med mer.
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•

Planerings- och arbetsmöten inför Euromine Expo (GEORANGE i programgruppen
och organisationskommittén). Genomförs 14-16 juni 2022
https://www.euromineexpo.com

•

Deltagit i SVEMINs digitala höstmöte & miljömöte.

•

Företagsevent 17 mars i Skellefteå mellan företag i Malå och Skellefteå.
Marknadsföring av Euro Mine Expo 2022.

SLUTORD
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som ett eller annat sätt verkat för att GEORANGE i sin
verksamhet ska uppnå sina målsättningar. GEORANGE har under året kommit att utvecklas
sin roll som tydlig och effektiv samarbetspartner för sina medlemmar och som
projektorganisation.

Georange ideella förening
Gymnasievägen 16
931 57 SKELLEFTEÅ

kontakt:
+4670-220 59 70
info@georange.se
www.georange.se

orgnr:
894702-1047
Bankgiro:
5530-4612

Georange ideella förening
Gymnasievägen 16
931 57 SKELLEFTEÅ

kontakt:
+4670-220 59 70
info@georange.se
www.georange.se

orgnr:
894702-1047
Bankgiro:
5530-4612

