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Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 
2019: 
 
Medlemmar 

• Medlemsantalet vid föregående årsskifte var 158, att jämföra med 99 betalande 
medlemmar under föregående år. 

• Två personer, Ulf Norling och Göran Sahlén, utsågs till hedersmedlemmar under 
2016.  

• Under året har vi skickat påminnelser till de som ej betalt och fortsatt diskutera 
andra administrativa lösningar. 

 
Årsmöte 
Årsmötet hölls på Hörjelgården, nära Tomelilla i Skåne 14 april. Mötesförhandlingarna 
var endast en del av en intensiv årsmöteshelg, som även innehöll en exkursion för att 
studera larver, flera föredrag samt samkväm.  
 
Sommarläger 
Årets sommarläger hölls i Halland 27–30 juni och lockade ett trettiotal deltagare, där 
många deltog samtliga och andra enstaka dagar. I stort sett var vädret bra för 
trollsländestudier och sammanlagt 38 arter sågs, där de tre första fynden av vandrande 
ängstrollslända i Halland stack ut. Boende och utgångspunkt för exkursionerna var 
förlagt till Slättareds 4H-gård och vandrarhem. 
 
Kurser och exkursioner 

• 25-26/5: Trollsländekurs i Varberg i samarbete med Naturskyddsföreningen i 
Varberg. Kursen fungerade som en introduktion och startskott för en 
trollsländeinventering av Varbergs kommun. Kursen var fulltecknad. 

• 8-9/6: Trollsländekurs utanför Stockholm, förlagd till Tyresö naturskola. Kursen 
var fulltecknad. 

• 3/8: Exkursion till Gullåkra mosse, Staffanstorp, Skåne under ledning av Magnus 
Billqvist. Samarbete med Staffanstorps Naturskyddsförening. 

• 4/8: Exkursion till Östra Sallerup, Hörby, Skåne under ledning av Magnus 
Billqvist. Samarbete mellan Hörby Naturvårdsförening och Föreningen Jöns 
Henrikssons minne. 
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Medlemsblad 
Föreningens digitala medlemsblad utkom med två nummer under året, innehållande ett 
brett spektrum av artiklar. Antal sidor i medlemsbladen var 24 respektive 38. Intresset 
för att både läsa och bidra till medlemsbladet ökar uppenbart efterhand. 
 
Hemsida och sociala medier 
Föreningens Facebook-sida fortsätter att dra till sig intresse och har passerat 1100 
följare. På Facebooksidan publicerar vi kontinuerligt nyheter om intressanta fynd, men 
också tips om aktiviteter, länkar till intressanta artiklar med mera. Vi har under året 
också startat ett Instagram-konto. 
 
På föreningens hemsida har vi fortsatt att uppdatera sidorna om de trollsländearter 
som setts i Sverige med nya bilder och revidering av texterna i takt med att kunskapen 
ökar. På hemsidan publiceras också föreningens styrande dokument, nyheter, lokaltips 
och mycket annat. Medlem eller inte så utgör föreningens hemsida till en god, skriven 
introduktion till den som vill fördjupa sig i Sveriges trollsländor. 
 
Deltagande vid mässor och konferenser 
Föreningen deltog vid Falsterbo Bird Show 4–6 september. Vi hade en monter där vi 
marknadsförde föreningen och sålde trollsländerelaterat material men ledde även 
exkursioner på gångavstånd från mässan där vi visade upp levande trollsländor för 
deltagarna. 
 
Styrelsen 
Styrelsen för Trollsländeföreningen har under säsongen haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Magnus Billqvist, Tjörnarp 
Vice ordförande: Ingela Gustafsson, Grimslöv 
Kassör: Johan Grudemo, Göteborg 
Sekreterare: Annica Nettrup, Klågerup 
Ledamot: Kerstin Danman, Uppsala 
Ledamot: Ola Elleström, Malmö 
Ledamot: Per Karlsson Linderum, Sköllersta 
   
Under året har styrelsen haft tre ordinarie styrelsemöten och i övrigt flera informella 
överläggningar via e-post. 
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