Verksamhetsplan 2019

Under 2019 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 2019 är målsättningen fortsatt att vi ska arrangera både egna och samordnade
arrangemang. Vi gör också mer reklam för andra föreningars trollsländerelaterade aktiviteter,
inte minst de som sker i Närke med anledning av atlasinventeringen av trollsländor där. Med
start under året kommer vi också att hjälpa Naturskyddsföreningen i Varberg att genomföra
en atlasinventering samt stötta en regional grupp av Trollsländeföreningen i Stockholm.
Spikade aktiviteter i skrivande stund listas nedan.
• 7 mars Träff på Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
• 13–14 april Årsmöte på Hörjel, Skåne.
• 25–26 maj Kurs i Varberg, Halland. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Varberg.
• 8–9 juni Kurs i Stockholm. Samarrangemang med Entomologiska föreningen i Stockholm.
• 27–30 juni Sommarläger i Västsverige. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i
Varberg.
Vi medverkar också på följande:
• 3 augusti Trollsländor på Gullåkra mosse, Skåne, med Naturskyddsföreningen i Staffanstorp.
• 4 augusti Trollsländor i Östra Sallerup, Skåne, med Hörby Naturvårdsförening och Föreningen
Jöns Henrikssons minne.
Årsmöte med anslutande föreläsningar och exkursioner
Sker på Hörjelgården i Skåne 13–14 april med utflykt i trakten och föreläsningar på
programmet. En av våra hedersmedlemmar, Ulf Norling, håller introduktion till larvernas värld.
Mässor eller motsvarande
I dagsläget är inget bestämt, men möjligen närvarar vi efter ett års uppehåll åter på Falsterbo
Bird Show i september. Vi hade planerat att vara med på Malmö Garden Show, som lockar
50 000 besökare, men de gör ett uppehåll under 2019. Vi ser just trädgårdssidan som en
mycket bra kanal att nå nya målgrupper.
Material
Artlista över Europas trollsländor ska tryckas.
En kalender med bilder och flygtider har diskuterats länge. Frågan kvarstår.
De utlovade informationsskyltarna om trollsländor som ska tas fram i samarbete med Malmö
Stad (Björkadammen) och Trelleborgs kommun (Äspöåns våtmark) i Skåne kvarstår.
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Profilmaterial som tröjor ska tas fram vid behov eller om önskemål inkommer.
Medlemsbladet
Under 2019 ska minst två nummer utkomma. Bladet skickas endast till medlemmar. Enligt
beslut på föregående årsmöte ska möjligheterna för ett tryckt blad undersökas. Under 2019
ska efter önskemål en medlemsmatrikel medfölja medlemsbladet.
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 uppdrag, som kvarstår då det inte
prioriterats.
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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