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RCs medarbetare 

C)ppethAllande under sommaren. Centralen kommer under semestertid att vara stilngd vissa dagar. 
Vecka 29 iir centralen helt stilngd. Ater Uppet som vanligt f r h  och rned vecka 32. E-post meddelanden till 
semesterledig personal nAr inte fram. Vid bradskande iirenden iir brev eller fax s-e. 

Tlink pA att  g6ra ringbestiillningar i god tid. 

Ett nytt dataprogram f i r  miirkningar och egna kontroller hilller pil att utvecklas m h a Bo Nielsen, 
Kvismare figelstation. Programmet som iir Access-baserat & nu Ute pa test hos n&p anvilndare. De som 
tidigare anvtint FAGEL kommer sil smhingom uppmanas stinda in samtliga sina datalagda miirkningar 
f i r  att de ska kunna konverteras till det nya systemet. Det nya programmet kommer att tas i bruk 
successivt, sannolikt rned bUrjan under hUsten. 

CESSverige. Projektet har fitt en bra start och drivs nu vidare rned ett ut6kat antal platser. Med 
standardiserad flingst och ringmilrlcning f& vi ett matt pil @lam hIckningsframgAng och 
mellanArsUverlevnad. Fortfarande iir det UnskvW rned fler miirkplatser. Samordnare tillsammans rned RC 
iir Thomas Pettersson, VBterils. 

Redovisning av mlirkningar ska ske fortlUpande. En riktlinje iir att inga m h i n g a r  ska ligga 
oredovisade hos milrkaren mer iln tvil mhader. 

Miirkare som inte mlirkt nAgon fAgel under Aret mhte meddela detta, annars vet vi pil RC inte n& vAr 
Arssammanstiillning kan gUras. 

Slutredovisning f i r  Aret rned sammanstiillning pil T 23-blanketterna ska vara inlilmnad senast den 15 
september. Delta gilller alla miirkare, som inte har smkilt tillsthd att miirka Iven under hUsten. Glum 
inte att ocksil blankett T 138, figlar som omkommit, ska bifogas till slutredovisningen (se T-meddelande 
1996 12 lo), samt var vilnlig notera, pil T-23 blad tre, ditt aktuella telefonnurnmer och i firekommande 
fall din e-postadress. F r b  1998 saknas fortfarande en del rapporter om figlar som omkommit. Observera 
att rapporteringen iir obligatorisk och att den ska insilndas ilven om ingen @el firolyckats. 

Antalet ilndringar som meddelas efter slutredovisning har Ukat markant. Vi ser d-r g h a  att du alltid sil 
noga som mUjligt kontrollerar din redovisning innan du silnder in den. 

Ringmlirkarm6te. Ett nytt landsomfattande mute planeras preliminilrt att Iga rum pil Riksmuseet den 29- 
30 januari 2000. N h a r e  information kommer under hUsten. Furslag pil lhp l iga  hslag i programmet, 
t ex projekt som du vill rapportera friln, iir villkomna. 

Publikationer 1999 rned uppgifter Mn svensk ringmiirkning, silvIl vetenskapliga som 
populibvetenskapliga, mottas tacksamt av RC f i r  listning i Ringinform och f i r  biblioteket. 

En trevlig sommar Bnskas alla miirkare av oss p l  RC! 
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