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Verksamhetsplan 2018

Under 2018 ska föreningen fortsätta bygga upp verksamheten genom att öka antalet
medlemmar, föreningens verksamhet i stort samt göra detta i fler regioner än
tidigare.
Aktiviteter
Under 2018 är målsättningen att vi ska arrangera både fler egna och samordnade
arrangemang än vi gjort sedan bildandet 2015. För att bättre kunna nå ut med våra
aktiviteter har vi planerat flera samarrangemang och på hemsidan lagt in en ny
funktion i form av en kalender. Vi gör också mer reklam för andra föreningars
trollsländerelaterade aktiviteter, inte minst de som sker i Närke med anledning av
atlasinventeringen av trollsländor där. I skrivande stund planerade aktiviteter listas
nedan.
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5 maj Årsmöte i Linköping, Östergötland
27 maj Trollsländor vid Store Mosse, Småland, samarrangemang med Naturum
Store Mosse
3 juni Trollsländor i Bäckaslövs våtmark i Växjö, Småland, samarrangemang
med XX.
28 juni – 1 juli Sommarläger i Närke, samarrangemang med Närkes
Insektsförening
28 juli Kurs i Luleå, samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Norrbotten
och Studiefrämjandet
5 augusti Trollsländor vid Tjörnarpssjön, Skåne, samarrangemang med
Naturskyddsföreningen i Höör
5 augusti Luftkonstnärer i sensommaren, Jordtorp, Öland, samarrangemang
med Länsstyrelsen
12 augusti Trollsländor och gräshoppor vid Christinehof, Skåne,
samarrangemang med Österlens Naturskyddsförening
12 augusti Trollsländor vid Huseby, Småland, samarrangemang med Naturum
Kronoberg
16 september Trollsländespaning på Getterön, Halland, samarrangemang med
Naturum Getterön
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Konferens
Vi arrangerar ingen konferens under 2018 men hoppas kunna skicka deltagare till
Tjeckien, där femte upplagan av European Congress on Odonatology (ECOO) går av
stapeln, den konferens vi var huvudarrangörer av 2016.
Årsmöte med anslutande föreläsningar och exkursioner
Sker i Linköping 5 maj med utflykt i trakten och föreläsningar med mera på
programmet.
Mässor eller motsvarande
I dagsläget är inget bestämt, men möjligen närvarar vi som vanligt vid Falsterbo Bird
Show i september. 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. Medlemmar får bidra med
bilder.
Informationsskyltar om trollsländor ska tas fram i samarbete med Malmö Stad
(Björkadammen) och Trelleborgs kommun (Äspöåns våtmark).
På sikt ska ett material tas fram som beskriver hur man kan gynna trollsländor i sin
trädgård (dammbygge exempelvis), något vi presenterat i ett nummer av tidskriften
Natur & Trädgård.
Profilmaterial som tröjor ska tas fram vid behov eller om önskemål inkommer.
En artlista över alla Europas arter ska tas fram.
Kampanj
Det material vi i samarbete med ArtDatabanken och Länsstyrelsen i Östergötland
tagit fram om faunaväkteri av sju arter trollsländor, för att stimulera till riktade
eftersök och mer rapporter, finns fortsatt tillgängligt.
Svenska namn
Vi vill ta fram förslag på svenska namn för trollsländor, i första hand på samtliga arter
i Europa. Lämpligen tillsätts en grupp som arbetar med detta.
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. Natursidan är tillfrågad om att vara med och arrangera detta.
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