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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2021: 
 
Medlemmar 
Under verksamhetsåret nåddes toppnoteringen 257 betalande medlemmar. 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 digitalt via Zoom den 2 maj. Att det hölls digitalt berodde naturligtvis på 
Covid-19. Likväl bjöds på ett digert program med årsmötesförhandlingar och en presentation 
av våra nomineringar till landskapstrollsländor. 
 
Aktiviteter 
Av förklarliga skäl var det även i år vanskligt att hålla exkursioner och dylikt. I mindre grupper 
eller i luckor mellan restriktioner gick en del ändå att genomföra. Annars var det främst 
online våra arrangemang tog plats under året. 
 
22 april Introduktion till Artportalen: En online-introduktion hölls för att hjälpa medlemmar 
att rapportera observationer.  
 
26 april Trollsländor: insektsvärldens bevingade juveler: Digital föreläsning med Magnus 
Billqvist. Föreläsningen följdes upp med en trollsländeexkursion i Södermanland med Jonas 
Myrenås. 
 
11/5, 16/6, 15/7, 29/7 Vilka arter flyger nu? En trestegskurs som blev fyra eftersom delar av 
trean avbröts på grund av att Telias nät gick ned i delar av Skåne. Trots att det enbart riktade 
sig till medlemmar anmäldes hela 77 personer.  
 
30 maj Trollsländor vid Blistorp: I samarbete med Friluftsfrämjandet guidade Magnus Billqvist 
deltagare kring de artrika markerna vid Blistorps kapell i nordöstra Skåne. 
 
12 juni Trollsländor vid Huseby: Ett arrangemang i samarbete med Alvesta 
Naturskyddsförening. En guidning av Ingela Gustafsson. 
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20 juni resp. 30 juli Håva trollsländor i Fulltofta: I samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap 
visade Magnus och Annica från styrelsen trollsländor kring Bjeverödsdammen för två olika 
grupper 20/6. Andra tillfället ställdes in på grund av uselt väder. 
 
19–22 augusti Sommarläger: Hölls i Uppland med deltagare från stora delar av landet. Det 
blev fint väder också, vem hade vågat hoppas på det efter flera regniga veckor? 25 arter 
trollsländor sågs varav en, mindre rödögonflickslända, utgjorde ett förstafynd för landskapet. 
 
28 oktober Uppföljning av introduktion till Artportalen: En uppföljning av introt som hölls 
under våren. 
 
1–24 december Adventsquiz: Under december höll vi vårt första adventsquiz, vilket gav ett 
enormt positivt gensvar. Quizet gick ut på att arta en troll- eller flickslända per dag, under 24 
dagar i december. Utav 39 tävlanden så var det sex som hade alla rätt, och tre utslagsbilder 
skickades ut, en i taget, för att försöka att utse en vinnare. Till slut fick vinnaren lottas ut. 
 
Deltagande vid mässor och konferenser 
På grund av Covid-19 ställdes flera av de mässor och konferenser vi vanligen visar intresse för 
in. Vi deltog på Biologisk Mångfald i Skåne 18–19/11 i november men valde av flera skäl 
detta år bort deltagande på Falsterbo Bird Show. 
 
Medlemsbladet Mosaik 
Föreningens digitala medlemsblad utkom med två nummer under året, innehållande ett brett 
spektrum av artiklar. Sammanlagt producerades 102 sidor fördelade på 50 sidor i #1 och 52 
sidor i #2. Trots det ökande antalet sidor och artiklar tar redaktionen gärna emot material 
från alla som känner sig manade att bidra. Redaktionen som bestått av Moa Pettersson och 
Magnus Billqvist utökades under vintern 21–22 med Moa Metz och Johan Berg. 
 
Under året förärades medlemsbladet även med namnet Mosaik. Mosaiks redaktion bestod 
vid verksamhetsårets utgång av Magnus Billqvist, Per Karlsson Linderum och Moa Pettersson. 
 
Landskapstrollsländor 
Under året presenterade vi tre kandidater per landskap att rösta på för att få fram en 
trollslända för varje landskap. Resultatet kommer att presenteras lagom till säsongen startar 
under 2022. 
 
Hemsida och sociala medier 
Föreningens Facebook-sida fortsätter att dra till sig intresse och har 1300 följare. På 
Facebooksidan publicerar vi kontinuerligt nyheter om intressanta fynd, men också tips om 
aktiviteter, länkar till intressanta artiklar med mera. Vi har också ett konto på Instagram där vi 
lägger ut bilder från exkursioner, artporträtt med mera som inspiration. 
 
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. Lokaltips 
med beskrivningar av fina platser fylls löpande på. På hemsidan publiceras också föreningens 
styrande dokument, nyheter, lokaltips och mycket annat. Medlem eller inte så utgör 
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föreningens hemsida en god, skriven introduktion till den som vill fördjupa sig i Sveriges 
trollsländor. 
 
Medlemsutskick 
Utöver Mosaik skickas vid behov nyhetsbrev ut via e-post. Under 2021 gjordes också ett utskick 
via post med information om kommande aktiviteter, klisterdekaler samt den artlista över 
Sveriges trollsländor föreningen tryckte under året. 
 
Styrelsen 
Styrelsen för Trollsländeföreningen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Magnus Billqvist, Tjörnarp 
Vice ordförande: Ingela Gustafsson, Grimslöv 
Kassör: Johan Grudemo, Göteborg 
Sekreterare: Annica Nettrup, Klågerup 
Ledamot: Ola Elleström, Malmö 
Ledamot: Per Karlsson Linderum, Sköllersta  
Ledamot: Jonas Myrenås, Sollentuna 
Ledamot: Olga Nadeina, Kristinehamn 
Ledamot: Mikael Ohlson, Grängesberg 
   
Under året har styrelsen haft fem ordinarie styrelsemöten och i övrigt flera informella 
överläggningar via e-post. 
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