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Till
RCs ringmärkare

Med detta utskick följer årsrapporten för 2005 (nr 46 sedan starten 1960!) och höstnumret av Ringinform.

Personalsituationen på RC står inför stora förändringar och under det närmaste året kommer Roland,
Bosse och Ulla Britt att gå i pension. Det ser ut som om vi kommer att få nyanställa två personer, men
trots detta kommer RC förmodligen att vara underbemannad under någon period nästa år. Vi kommer
under våren 2008 att introducera nya datarutiner för registreringen av återfynd. Återfyndsbreven kommer
att förändras och vi kommer även att kunna sända dem via e-post. Ringmärkarna behöver inte betala
någon avgift till museet för 2008 års licenser.

Som det ser ut kommer antalet svenska återfynd som registrerats under 2007 att bli något färre än
normalt, men däremot har vi under året fått in något fler rapporter än vanligt av utländska ringar funna i
Sverige.

Slutredovisningen för de märkare som har tillstånd att märka under hösten närmar sig (15 jan).
Observera att ringmärkarna i samband med slutredovisningen måste ange att de vill fortsätta, i annat fall
förnyas inte licensen! Även medhjälpare som sedan tidigare godkänts och som ska fortsätta måste
namnges i samband med slutredovisningen.
Märkare som känner på sig att de missat detta bör skriftligen eller via e-post meddela RC snarast.

Märkare som använder Fagel2 gör hela slutredovisningen via programmets rutin som skapar ett antal
slutredovisningsfiler vilka skickas till RC via e-post => redovisa.rc@nrm.se.

Märkare som redovisar manuellt ska sända in T23-blad1, T23-blad3 och i förekommande fall också
T138 (förolyckade fåglar). Blanketter kan laddas ner från RCs hemsida och sändas in digitalt eller via
brev, men ska endast användas av manuellt redovisande märkare.

Allmän korrespondens ska sändas till bird.ringing@nrm.se

Svensk ringmärkningsatlas volym 2 (hönsfåglar-hackspettar) närmar sig publicering och kommer ut i
början av nästa år. Mer information om detta kommer senare, bl a i Vår Fågelvärld och på RCs hemsida.

Ett svenskt ringmärkarmöte kommer i vår att genomföras vid Ottenby Naturum och i samarbete med
Ottenby fågelstation (4-6 april, med start fredag lunch). Separat utskick kommer i januari!

Informera medhjälparna! Extra kopior till medhjälparna kommer, som meddelades i vårens utskick,
inte längre att sändas ut från RC. Ringmärkare som har medhjälpare är skyldiga att se till att de är
informerade. Både Ringinform och T-meddelanden finns att läsa på märkarnas hemsida
(www.nrm.se/rc/markare).

Vi på RC önskar alla ringmärkare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Thord Fransson, Tuomo Kolehmainen, Klas Karp, Conny Kroon, Roland Staav, Bo Sällström, Ulla
Britt Sällström & Thomas Wenninger


