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Verksamhetsberättelse för 2016 
Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2016. 
 
Medlemmar 
Det sammanlagda antalet under året uppgår till 109, men av dessa har 53 som betalade för 
2015 ej gjort så 2016. 
 
Verksamhet 
Trollsländeföreningen grundades officiellt 16 maj 2015. Detta har således varit vårt första helår. 
Förutom löpande verksamhet genom hemsida och inhemska utåtriktade aktiviteter för att 
främja intresset för trollsländor har vi också arrangerat en internationell trollsländekonferens 
(ECOO), något som kom att prägla årets arbete. Flera ledamöter i styrelsen har också ansvarat 
för exkursioner, visningar och kurser. 
 
Årsmöte 
Konstituerande årsmöte hölls på Tjörn, Västergötland den 4 juni. Mötet med anslutande 
exkursion besöktes av 18 personer. Val av styrelseledamöter och andra förtroendeposter 
förrättades liksom godkännande av stadgeenliga dokument som bokslut och 
verksamhetsberättelse. Under årsmöteshelgen erbjöds också exkursioner i närområdet, till 
vilken även icke-medlemmar var välkomna.  
 
Hemsida och sociala medier 
Föreningen har fortsatt 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 800 följare. 
 
ECOO 2016 
Den europeiska trollsländekonferensen ECOO (European Congress On Odonatology) 
anordnades i Tyringe (väster om Hässleholm i Skåne) 11-14 juli i regi av Trollsländeföreningen. 
Evenemanget lockade ca 100 personer från 24 olika länder. Evenemanget innehöll 
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föreläsningar, diskussioner, möjligheter till nätverkande samt inte minst en mycket lyckad 
exkursion till Blistorp i nordöstra Skåne. 
 
Efter konferensen anordnades två stycken Post Congress Field Trips, en till norra Norrland 15-
23 juli och en till sydöstra Sverige (Östergötland, Småland, Öland) 15-20 juli. Båda resorna 
lockade många resenärer och var mycket lyckade. Med sin internationella blandning av gäster 
helt unika i sitt slag till dags dato avseende trollsländearrangemang av denna storlek. En 
reserapport finns skriven för Norrlandsresan med tips till de som följer i våra fotspår. 
 
Falsterbo Bird Show 
Föreningen deltog som utställare vid Falsterbo Bird Show i Falsterbo 2-4/9. Här sålde vi böcker 
och andra trollsländerelaterade artiklar samt rekryterade medlemmar. Vi ledde också 
trollsländeexkursioner i närområdet där deltagarna fick njuta av levande trollsländor, såväl i 
handen som i fält. 
 
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 två ordinarie styrelsemöte och i övrigt flera informella 
överläggningar via e-post. 
 
 
Huseby 2017-06-03,  
 
Styrelsen för Trollsländeföreningen 
 
 
 


