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Unde r ver ksam he tsa re t har styrelsen, med
nagra adj ungerade . arbe ta t med manga oli
ka projekt bl and vi lka kan narnnas ytter
ligare utveckling av rnojligheterna att med
hjalp av vara ID -kort fa tillgang till fler
fyndplatse r.
Fo r att ge aile medlemmar mojlighet att fa
uppl ysningar om va r man kan finn a m ine
ra I oc h vi lka mi neral so m finns pa de olika
fyndplatse rna har en samrnanstallning over
fyndortsbeskrivningar. so m olika svenska
fo reni ngar har tagi t fra m, gjorts .
I sa mband med Kri sti Hirnmelfardshelgen
reste und ertecknad e oc h Lennart Werner
ned till Hannover dar de fo rs ta europe iska
min eraldagarna gick av stapel n. Pa detta
arrange m ang di skuterades olika fragor
sasorn hed er skod ex. miljofragor, klassn ing
av min era l m.m. m .m . Delt agarn a va r och
sa inbj ud na ti ll ett anta l ex kursio ne r del s
paleontol ogi ska del s m ineralogi ska. Nagra
av de ltagarna gjorde myck et fina fynd .
Den andra euro peiska min e raldagen kom
mer att fa av sta pe ln i Hannover i maj
manad 1992. Den tredje i ordninge n kom
mer att arrange ras av oss i SA RF und er
maj manad 1993 . Ett spannande uppdrag
som kommer att krava ratt stora insatser
redan und er 1992 . Ett uppdrag som vi gla
de r oss at.
Ett av skalen till dessa europe iska mineral
dagar ar, att det ska ll leda fram till en a ll
europeisk mineralsamma ns lutni ng. so m
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ska ll ge oss an storre sty rka . Ett steg pa
vagen till derm a samma nsl utning, som
ino m parentes. fo rmodlige n kommer att
stodjas ekonomisk av EG, ar bildandet av
en skandina visk sam verkansorg anisation
dar de forsta stegen tagits i och med art
kontakter har tagits med sys te rorg anisatio 
nerna Danmark oc h Finland lik som No rge
oc h dar intresset ar sto rt pa ali a hander . Ett
ska l for en sadan organi sat ion ar, att vi
rnaste fa likalydande regler fo r hur m ine
ralsamlare ska ll upptrada, a lltsa e tt heders
ko dex.
Ett hed erskodex ar av sto rsta vikt da det
visa r sig , att gjenom vissa sam lares upp
tradande med ren rovdrift, bl.a. har
sprang mede l och i vissa fall transporabla
borraggregat anvants, fler oc h fler fynd
platser stang ts . Styre!sen arbe tar med den 
na fraga oc h raknar med att fa fram ett
utk ast under innev arande vinter.
Inom sty relsen har oc ksa di skuterats att
infora bytesm assor a lltsa rnassor dar inga
pen gar byter agare utan endast mineral.
Detta ar nagot av det vi arbe tar med inom
sty re lse n och om Ni har nagra fragor som
Ni tycker har intresse for fler an medlem
marna inom den egna for eningen sa hor av
Er ti ll Er eg en styre lse ell er ta kontakt med
nagon inom SARF's styre lse.
Slutligen viII jag onska Er a lia ett fram 
ga ngsri kt ar 1992.
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