Verksamhetsberättelse för 2018

Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2018.
Medlemmar
• Totalt har 188 personer varit medlemmar någon gång sedan starten 2015. Under 2018
betalade 99 personer för medlemskapet.
• Två personer, Ulf Norling och Göran Sahlén, utsågs till hedersmedlemmar under 2016.
• Under året har vi skickat påminnelser till de som ej betalt och börjat diskutera olika andra
administrativa lösningar.
Årsmöte
Årsmötet hölls 5 maj på Fontänen i Linköping med anslutande exkursioner till närliggande
våtmarker som Rosenkällasjön samt gemensam lunch. Tommy Karlsson höll föredrag om
Biogeografisk uppföljning av Sveriges trollsländor, och Magnus Billqvist om exotiska arter i
Sverige.
Sommarläger
Föreningens tredje sommarläger arrangerades i trakten kring Askersund i Närke 28 juni – 1 juli.
Ett 30-tal personer deltog, varav flera nya medlemmar. I vanlig ordning var vi ute så mycket
som möjligt under dagarna och kvällarna ägnades åt föredrag, mat och umgänge. Lägret
arrangerades i samarbete med Närkes Insektsförening som ett sätt att bidra till deras
atlasinventering av landskapet. Antalet arter blev det högsta för våra läger hittills, med hela 40
sedda.
Kurs
28 juli höll vi kurs i Luleå, i samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Norrbotten och
Studiefrämjandet. Vi började med ett teoripass inomhus och avrundade med några fina timmar
och arter ute.
Exkursioner el motsv
Vi höll i fler exkursioner än tidigare, och gjorde också reklam för andras aktiviteter, som Närkes
Insektsförenings. 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.
• 27 maj Store mosse, Småland, samarrangemang med Naturum Store Mosse
• 3 juni Bäckaslövs våtmark i Växjö, Småland
• 5 augusti Tjörnarpssjön, Skåne, samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Höör
• 5 augusti Jordtorp, Öland, samarrangemang med Länsstyrelsen
• 12 augusti Christinehof, Skåne, samarrangemang med Österlens Naturskyddsförening
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• 12 augusti Huseby, Småland, samarrangemang med Naturum Kronoberg
• 16 september Getterön, Halland, samarrangemang med Naturum Getterön
Material och liknande
• I samarbete med ArtDatabanken och Länsstyrelsen i Östergötland tog vi 2017 fram ett
material om faunaväkteri om sju arter trollsländor, för att stimulera till riktade eftersök och mer
rapporter. Under 2018 uppdaterades och samlades dessa sju foldrar i en ny version.
• En artlista över alla Europas arter har tagits fram (trycks under 2019).
Medlemsblad
• Mejl med digitalt nyhetsblad skickades ut två gånger under våren, innan det ersattes av
medlemsbladet.
• Två nummer av vårt första medlemsblad levererades digitalt till medlemmarna under 2018, i
juni och december. Innehållet är blandat, med artiklar, reportage, aktivitetsinformation med
mera över 48 sidor.
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 eller ett släkte lite mer på djupet. I ett bildgalleri kan man se på bilder från föreningens
alla aktiviteter.
• Lokaltips har vi presenterat från starten men bygger på efterhand som medlemmar bidrar
med sina tips. Idag omfattar tipsen över 40 lokaler. Under 2018 uppdaterades lokalkartan till
en klickbar och zoomningsbar karta.
• Trollsländeföreningen finns också på Facebook där vi dels presenterar nyheter och
evenemang och dels länkar till texter på hemsidan. Sidan har nästan 1000 följare. Alla våra
aktiviteter läggs upp som evenemang.
• Ett upprop gjordes i flera kanaler för att uppmärksamma och få folk att rapportera gulfläckad
ängstrollslända.
Deltagande på mässor, konferenser o dyl
• Föreningen skickade en representant till European Congress on Odonatology (ECOO) i Brno,
Tjeckien, vilket redovisades i ett av våra medlemsblad.
Styrelsens arbete
Under året har styrelsen haft två ordinarie styrelsemöten och i övrigt flera informella
överläggningar via e-post. 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
Ledamöter: Ola Elleström, Malmö; Ingela Gustafsson, Grimslöv; Per Karlsson Linderum,
Sköllersta
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