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Verksamhetsberättelse 2015 
Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2015. 
 
Medlemmar 
Det sammanlagda antalet under året uppgår till 58. 
 
Verksamhet 
Trollsländeföreningen grundades officiellt 16 maj 2015 och året har huvudsakligen ägnats åt 
att komma igång, bygga upp en innehållsrik hemsida, rekrytera medlemmar och därigenom 
få en ekonomisk grund. 
 
Årsmöte 
Konstituerande årsmöte hölls i Vindöga, Mörbylånga, Öland 16 maj. Mötet besöktes av 27 
personer. Föreningens första styrelse och andra förtroendeposter valdes och stadgar antogs. 
Mötet besöktes även av ordföranden i Sveriges Entomologiska Förening, som gav oss sin 
välsignelse som adjungerad förening. På förmiddagarna såväl 16 som 17 maj anordnades 
exkursioner på södra och mellersta Öland. Intresset var stort med mer än 20 deltagare båda 
dagarna.  
 
Hemsida och sociala medier 
Föreningen har successivt byggt upp hemsidan (http://www.trollslandeforeningen.se) och där 
finns idag massor med information att hitta. Hemsidan innehåller ett kontinuerligt 
nyhetsflöde, presentation av föreningen, beskrivningar av landets samtliga trollsländearter 
med bilder och mycket mer. På hemsidan presenterar vi varje månad ”månadens trollslända” 
där vi presenterar en art lite mer på djupet.  
 
Trollsländeföreningen finns också på Facebook där vi dels presenterar nyheter och 
evenemang och dels länkar till texter på hemsidan. Sidan har över 600 följare. 
 
Sommarläger 
Ett sommarläger anordnades i Skåne 5-9 augusti. Boende och utgångspunkt var förlagt till 
Hörjelgården, beläget nordost om Sjöbo. Därifrån gjordes dagsutflykter till både närområdet 
och lite längre bort. Sammanlagt deltog 25 personer. 
 
Falsterbo Bird Show 
Föreningen deltog som utställare vid Falsterbo Bird Show i Falsterbo 4-6/9. Här sålde vi 
böcker och andra trollsländerelaterade artiklar samt rekryterade medlemmar, ledde 
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trollsländeexkursion och visade upp levande trollsländor. Närmare ett tiotal olika medlemmar 
turades om att stå i vår monter. 
 
ECOO 2016 
Den europeiska trollsländekonferensen ECOO (European Congress On Odonatology) kommer 
anordnas i Tyringe (väster om Hässleholm i Skåne) 11-14 juli 2016. Evenemanget anordnas av 
föreningen och förväntas besökas av ca 100 personer från över 20 länder. Förberedelserna 
inför detta inleddes under året och har efterhand intensifierats. 
 
Föreläsningar 
Vi har hållit i föreläsningar om trollsländor under året i Höllviken 14/11 och i Stockholm 
24/11. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen för Trollsländeföreningen har under säsongen haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Magnus Billqvist, Lund 
Vice ordförande: Helena Lager, Gårdby 
Kassör: Johan Grudemo, Göteborg 
Sekreterare: Annica Nettrup, Klågerup 
Ledamot: Ola Elleström, Malmö 
Ledamot: Ingela Gustafsson, Grimslöv 
Ledamot: Kristoffer Nilsson, Tjörn   
 
Under året har styrelsen haft ett ordinarie styrelsemöte och i övrigt flera informella 
överläggningar via e-post. 
 
 
Tjörn 2016-06-04,  
 
Styrelsen för Trollsländeföreningen 

 

 

 


