
 

www.trollslandeforeningen.se  Sida 1 

  Uppdaterad 2017-05-27 

 

 
 
Verksamhetsplan 2016-2017 
Under 2016-17 ska föreningen i första hand bygga upp verksamheten och gå vidare 
därifrån. Vi vill öka antalet medlemmar och föreningens verksamhet i stort. 
 
Konto 
Ett bankkonto ska ordnas. 
 
Föreläsningar 
Flera föreläsningar planeras. Åtminstone i Lund, på Falsterbo Bird Show och i Tyringe 
under 2016. 
 
Konferens 
Vi är huvudarrangör till European Congress on Odonatology (ECOO) 11-14 juli 2016 
med efterföljande fältresor till Norrland och sydöstra Sverige. Vi hoppas på deltagare 
från stora delar av Europa och en mix av forskare och amatörer. 
 
Årsmöte med anslutande föreläsningar och exkursioner 
Sker på Tjörn 4 juni 2016, med vidare färder i Dalsland under helgen, och utanför 
Växjö 3 juni 2017, med utflykter i trakten efteråt. 
 
Kurser 
Inga kurser planeras i vår regi under 2016, men vi är med och leder 
Stockholmsentomologernas trollsländekurs och 2017 kan det bli aktuellt med 
antingen egen kurs eller fler i samarbete med andra entomologiska föreningar. 
Hösten 2017 arrangerar vi en kurs med Christophe Brochard som kursledare. 
Under 2018 kommer styrelsen att ha som ambition att hålla i vars en exkursion på 
eller nära den ort man kommer från. 
 
Sommarläger 
Inget sommarläger planeras under 2016 på grund av ECOO men under 2017 blir det 
ett i Dalsland. Företrädelsevis vill vi ha läger någonstans i landet där det finns ett stort 
behov av att fylla i luckor för flera arters utbredningar. Under 2018 blir det för övrigt i 
Närke, samarrangerat med Närkes Insektsförening. 
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Mässor eller motsvarande 
Vi planerar att finnas med vid invigningen av Ottenbys naturum i maj 2016 och på 
Falsterbo Bird Show, september 2016 och 2017. På sikt hoppas vi på helt andra 
sammanhang, som t ex Malmö Garden Show, för att nå ut bredare och till andra 
målgrupper. 
 
Material 
En kalender med bilder och flygtider kommer att tas fram inför 2018. Medlemmar får 
bidra med bilder.  
En informationsskylt om trollsländor ska tas fram i samarbete med Malmö Stad och 
sättas upp vid Björkadammen och en med Trelleborgs kommun vi Äspöåns våtmark. 
På sikt ska ett material tas fram som beskriver hur man kan gynna trollsländor i sin 
trädgård (dammbygge exempelvis). 
Profilmaterial som tröjor, muggar, pins och klistermärken tas fram vid behov eller om 
önskemål inkommer. 
 
Kampanj 
I samarbete med ArtDatabanken och Länsstyrelsen i Östergötland tar vi fram ett 
material om faunaväkteri om sju arter trollsländor, för att stimulera till riktade 
eftersök och mer rapporter. 
 
PR 
I samarbete med Natursidan.se gör vi 2016 en guide till vårens första trollsländor. 
Vi presenterar oss i tidskriften Yrfän i maj 2016. 
Hemmets Journal ska ha med oss i julinumret 2016. 
I höstnumret av Natur & trädgård 2017 ska vi skriva om hur man gynnar trollsländor i 
sin trädgård. 
 
Tävlingar 
”Mystery Dragonfly” ska initieras under 2017. En tävling för att höja kunskaper om 
trollsländor och engagera medlemmar. 
 
Svenska namn 
Vi vill ta fram förslag på svenska namn för trollsländor, i första hand på samtliga arter 
i Europa. Troligen aktuellt först 2018. 
 
Landskapstrollsländor 
Framöver vill vi ta fram förslag på en landskapstrollslända för varje landskap. 
Utgångspunkten är att vi föreslår några arter för varje landskap som vem som helst 
sedan kan rösta på. Förslagsvis i samarbete med exempelvis Natursidan.se. 
 


