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Verksamhetsberättelse för 2017 
Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2017. 
 
Medlemmar 
Totalt har 158 personer varit medlemmar någon gång sedan starten 2015. I skrivande stund 
har vi 119 medlemmar, av dessa har 42 som betalade för 2017 ännu ej gjort så för 2018.  
 
Två personer, Ulf Norling och Göran Sahlén, utsågs till hedersmedlemmar under 2016. 
 
Årsmöte 
Årsmöte hölls på Naturum Kronoberg på Huseby bruk i Småland den 3 juni. I samband med 
mötet hölls anslutande exkursioner till Bäckaslövs våtmark och Skatelövsfjorden.  
 
Sommarläger 
Föreningens andra sommarläger arrangerades i trakten kring Åmål i Dalsland 27-30 juli. Ett 30-
tal personer deltog, varav många nya medlemmar från omgivande landskap, som fick se 26 
arter trollsländor. I vanlig ordning var vi ute så mycket som möjligt under dagarna och kvällarna 
ägnades åt gemensam middag och umgänge. 
 
Kurs 
I september arrangerades en gratis kurs för medlemmar med fokus på larver och larvhudar. 
Kursen hölls av Christophe Brochard utifrån Hörjel i sydöstra Skåne. Dagarna fylldes av håvande 
och spaning på trollsländor i fält och kvällarna av studier i stereoluppar.  
 
Material och liknande 

• En utförlig reserapport från resan till Norrland 2016 publicerades under vårvintern. 
• Klisterdekaler i olika utföranden togs fram till Falsterbo Bird Show (tack Håkan 

Jernehov!). 
• I samarbete med ArtDatabanken och Länsstyrelsen i Östergötland tog vi fram ett 

material om faunaväkteri om sju arter trollsländor, för att stimulera till riktade eftersök 
och mer rapporter. 

• I februari publicerades en genomgång av intressanta trollsländefynd i hela landet 
2016. 

• Vid årsskiftet deltog vi med en artikel om trollsländor i trädgården i tidskriften Natur 
& Trädgård. 
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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. Lokaltips har vi presenterat från starten men bygger på efterhand 
som medlemmar bidrar med sina tips. Idag omfattar tipsen över 30 lokaler från tolv landskap. 
I ett bildgalleri kan man se på bilder från föreningens alla aktiviteter. 
 
Trollsländeföreningen finns också på Facebook där vi dels presenterar nyheter och evenemang 
och dels länkar till texter på hemsidan. Sidan har nästan 900 följare. 
 
Deltagande på mässor, konferenser o dyl 

• Föreningen deltog för andra året i följd som utställare vid Falsterbo Bird Show i 
Falsterbo. 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. 

• Vi deltog i seminarium om trollsländor och dykare på Ravlunda i Skåne 8 juni, 
arrangerat av LIFE-projektet SemiAquatic Life. 

• I november fanns föreningen på plats med utställning på konferensen Biologisk 
mångfald i Skåne i Tyringe. 

 
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: Per Karlsson Linderum, Sköllersta 
   
Under året har styrelsen haft två ordinarie styrelsemöte och i övrigt flera informella 
överläggningar via e-post. 
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