
www.trollslandeforeningen.se  Sida 1 

 
 

 

Verksamhetsplan 2022–2023 
 
Det mesta som föreningen sade sig vilja genomföra när den bildades 2015 har genomförts. För 
att Trollsländeföreningen ska utvecklas och samtidigt fortsatt verka i samma anda hoppas vi 
på fler önskemål och synpunkter från medlemmar och andra intresserade. Hittar du något 
nedan du som medlem vill engagera dig i så är du varmt välkommen att kontakta styrelsen. 
 

Kommunikation 
Framöver är det fortsatt e-post som är den viktigaste och mest direkta kanalen till våra 
medlemmar. Utöver detta ska hemsidan fortsatt flitigt uppdateras och information läggas ut 
även på både Facebook och Instagram. 
 

Aktiviteter 
Vi ska fortsatt verka för att på olika håll i landet, och särskilt där behovet är störst och där vi 
inte haft det tidigare, arrangera kurser, läger, guidningar och liknande. Dessa får gärna hållas i 
samarbete med lokala medlemmar eller lokala eller regionala organisationer. Detta underlättar 
arrangemangen och ger lokal förankring.  
 
Under pandemin har arrangemang online varit mycket uppskattade. Framöver bör kurser och 
föreläsningar fortsättas ges även digitalt. Det ger medlemmar i hela landet möjlighet att delta 
och gör det möjligt att erbjuda aktiviteter och engagemang även under vinterhalvåret. 
 
En gång per år ska fortsatt ett sommarläger genomföras, företrädelsevis i en del av landet där 
det finns förhållandevis få rapporter av trollsländor eller där det finns andra föreliggande skäl, 
som en pågående atlasinventering. 
 
Vi har en ambition att medverka på mässor av olika slag, inte minst trädgårdsmässor.  
 

Medlemsbladet Mosaik 
Mosaik ges ut digitalt minst två gånger per år som en pdf-fil för nedladdning. Fördelarna med 
detta är att vi dels kommer undan kostnader för porto och tryck, dels att vi inte behöver ta 
hänsyn till sidantal (det behöver inte vara jämnt delbart med 16).  
 
Styrelsen önskar det vore möjligt att trycka och skicka ut bladet, men kostnaderna för detta 
blir då större än medlemsavgiften idag medger. Framöver kan det dock bli aktuellt med tryck 
av exempelvis temanummer, som då görs i större upplaga för spridning även utanför 
föreningen. 
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Vem som helst är välkommen att bidra med material, önskemål och att gå med i redaktionen. 
 

Landskapstrollsländor 
Resultatet av omröstningen av arter för samtliga landskap (utom Närke) som genomförts ska 
under 2022 kommuniceras. Förhoppningen är att vi genom detta uppmärksammar 
trollsländorna som grupp och de miljöer och eventuella hot de lever i och under. Förslagen 
togs fram i samarbete med Natursidan.se. 
 

Trädgårdsdammar 
Föreningen ska fortsatt verka för att det anläggs fler trädgårdsdammar för att gynna 
trollsländor. Det kan innebära exempelvis föreläsningar, samarbete med andra aktörer, 
instruktionsfilmer, fler pdf-filer och artiklar i Mosaik. 
 

Material 
De två planscher – en med alla Sveriges egentliga trollsländor och en med samtliga flicksländor 
– som tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne har fortsatt inte tryckts. Varför så sker 
vet vi inte. 
 
De två olika förslag på spel om trollsländor som har tagits fram har inte kunnat testas på 
medlemmarna på grund av pandemin. Vi hoppas på bättre möjligheter för detta under 2022. 
 
Kvar sedan tidigare finns tanken på en kalender med flygtider – med bilder från medlemmarna 
– liksom ”print on demand” T-shirts och annat profilmaterial. 
 

Svenska namn 
En grupp har börjat att arbeta med att ta fram förslag på svenska namn för trollsländor som 
förekommer i Västpalearktis.  
 

Planerade aktiviteter 2022* 
16 februari: Säsongsupptakt 1: expanderande arter. Inför säsongen bjuder vi in till digitala 
träffar, denna gång föreläser Magnus Billqvist om arter som expanderar i Europa. 

16 mars: Säsongsupptakt 2: trädgårdsdammar. Inför säsongen bjuder vi in till digitala träffar, 
denna gång pratar vi och tittar på trädgårdsdammar för trollsländor: tips, råd, erfarenheter, 
växtval osv.  

24 mars: Föredrag Sveriges trollsländor. Magnus Billqvist håller denna kväll föredrag om 
trollsländor på Läredaskolan i Hässleholm. 

5 april: Kurs: Trollsländan – bevingad, elegant och spännande, del 1. Folkuniversitetet 
bjuder in till en trestegskurs om trollsländor. Medlemmar i Trollsländeföreningen leder kursen 
men det är ett externt arrangemang. 

7 april: Nordens trollsländor, Ystads stadsbibliotek. Magnus Billqvist berättar om varför 
trollsländorna fascinerar allt fler och ger oss en introduktion till dessa bevingade juvelers liv 
och leverne.  
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26 april: Kurs: Trollsländan – bevingad, elegant och spännande, del 2. Folkuniversitetet 
bjuder in till en trestegskurs om trollsländor. Medlemmar i Trollsländeföreningen leder kursen 
men det är ett externt arrangemang. 

3 maj: Årsmöte online. 

4 juni: Kurs: Trollsländan – bevingad, elegant och spännande, del 3. Folkuniversitetet 
bjuder in till en trestegskurs om trollsländor. Medlemmar i Trollsländeföreningen leder kursen 
men det är ett externt arrangemang. 

11 juni: Trollsländor i Kojtet, Vislanda. Vi undersöker vilka trollsländor som finns och skapar 
oss en grund för att följa utvecklingen av förhoppningsvis fler arter i Kojtet.  

27–30 juni: ECOO 2022 i Slovenien. Se ecoo2016.wordpress.com. 

Juli 2022: Sommarläger. Vi undersöker möjligheterna att arrangera lägret under andra halvan 
av juli i Värmland eller Dalarna. 

7 augusti: Trollsländor vid Kjells damm. Magnus Billqvist visar trollsländor kring Kjells damm 
sydost om Sösdala i Skåne. Arrangemang med Göingebygdens Biologiska Förening (GBF). 

 

* Inför årsmötet 2023 fylls aktiviteter på för det året. 
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