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Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen för Trollsländeföreningen lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för 2022: 
 
Medlemmar 
Under verksamhetsåret nåddes toppnoteringen 276 (föregående år: 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 olika 
administrativa lösningar. 
 
Årsmöte 
Planen var liksom föregående år att hålla mötet i Västeråstrakten men då det tidigare fallit på 
grund av pandemin var det denna gång bland annat problem med tågförbindelser som 
ställde till det. Årsmötet hölls därför i stället digitalt via Zoom den 3 maj med ett anslutande 
föredrag om trollsländor i Singapore. 
 
Aktiviteter 
Under vårvintern 2022 började vi med så kallade försäsongsträffar, det vill säga föredrag 
online för att medlemmarna skulle erbjudas något även utanför trollsländornas flygperiod. Vi 
fortsatte också att ha åtminstone några aktiviteter där enbart medlemmar var välkomna. 
 
4 januari Hur man fotograferar trollsländor: Med start detta datum hölls fyra träffar (4, 11, 18 
resp. 25/1) med en digital fotokurs/bollplank för de som är intresserade av att utveckla 
fotograferande av trollsländor.  
 
16 februari Försäsongsträff 1: Expanderande arter i Europa Föredrag online av Magnus 
Billqvist om varför och vilka arter som expanderar mest i Europa. 
 
16 mars Försäsongsträff 2: Trädgårdsdammar En träff med tips, råd, frågestund och exempel 
på trädgårdsdammar för trollsländor. Magnus Billqvist, Ingela Gustafsson och Jonas Myrenås 
delade med sig av erfarenheter. 
 
24 mars Sveriges trollsländor: Magnus Billqvist höll föredrag i Hässleholm i ett 
samarrangemang med Göingebygdens Biologiska Förening. 
 
5 april Trollsländan – bevingad, elegant och spännande: Magnus Billqvist och Jonas Myrenås 
höll en trestegskurskurs för Folkuniversitetet som omfattade två teoripass online (5/4 och 
26/4) samt ett fältpass i juni i Stockholmstrakten. 
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7 april Trollsländor i Norden: Magnus Billqvist höll föredrag på Ystads Stadsbibliotek. 
 
3 maj Årsmöte med trollsländor i Singapore: Se ovan under Årsmöte. 
 
7–10 juli Sommarläger: Årets sommarläger lockade 16 deltagare till Dalarna med 
utgångspunkt från Bjursås. 
 
26 juli Lär dig skilja på ängstrollsländorna Genomgång online av Magnus Billqvist av alla arter 
ängstrollsländor med fokus på hur man skiljer dem åt. 
 
7 augusti Trollsländor i Kojtet, Vislanda: Ingela Gustafsson visade trollsländor. 
Samarrangemang med Naturskyddsföreningen i Alvesta. 
 
7 augusti Trollsländeguidning vid Sösdala: Magnus Billqvist visade trollsländor kring Kjells 
damm. Samarrangemang med Göingebygdens Biologiska Förening. 
 
28 augusti Trollsländor vid Sölve grustag: Planerad träff till Blekinge som tyvärr fick ställas in 
på grund av dåligt väder. 
 
29 september En ny rödlista över Europas trollsländor I ett samarrangemang med 
Naturskyddsföreningen i Skåne presenterades det preliminära resultatet av den nya rödlistan 
över Europas trollsländor. 
 
1–24 december Adventsquiz: Under december höll vi vårt andra adventsquiz. Quizet gick 
även denna gång ut på att artbestämma en troll- eller flickslända per dag under 24 dagar i 
december.  
 
Medlemsbladet Mosaik 
Föreningens digitala medlemsblad utkom med tre nummer under året, innehållande ett brett 
spektrum av artiklar. Sammanlagt producerades 220 sidor fördelade på 78 sidor i nr 1 och 2 
samt 64 sidor i nr 2. Årets andra nummer utgjordes av en specialutgåva om 
landskapstrollsländorna: se nedan. 
 
Redaktionen tar fortsatt gärna emot material från alla som känner sig manade att bidra och 
fler är välkomna till redaktionen. Den senare bestod under året av Johan Berg, Magnus 
Billqvist, Moa Metz och Moa Pettersson. 
 
Landskapstrollsländor 
Under sommaren presenterade vi landskapstrollsländorna på olika sätt. Pressmeddelande och 
andra kontakter togs med media och ett specialnummer av Mosaik (2:22) släpptes vilket även 
icke medlemmar kunde ta del av. En särskild meny med allt om de aktuella arterna lades 
också ut på hemsidan. Med tanke på att lanseringen delvis krockade med att Sveriges 
Entomologiska Förening gick ut med Sveriges nationalfjäril får mottagande sägas vara bra. Vi 
var med i flera intervjuer i radio under den första veckan efter resultatet släpptes och 
publicerades i många tidningar. 
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Hemsida och sociala medier 
Föreningens sida på Facebook fortsätter att dra till sig intresse och vi har 1 400 följare (100 
fler än 2022). På sidan 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. Nytt för 2022 var sidor om samtliga 
landskapstrollsländor. Vi fick också in väldigt många foton från medlemmar att använda på 
hemsidan och i Mosaik. På hemsidan publiceras också föreningens styrande dokument, 
nyheter, lokaltips och mycket annat. Medlem eller inte så utgör föreningens hemsida en god 
introduktion till den som vill fördjupa sig i Sveriges trollsländor. 
 
Medlemsutskick 
Utöver Mosaik skickas vid behov nyhetsbrev ut via e-post.  
 
Styrelsen 
Styrelsen för Trollsländeföreningen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande: Magnus Billqvist, Tjörnarp 
Vice ordförande: Ola Elleström, Malmö  
Kassör: Johan Grudemo, Göteborg 
Sekreterare: Annica Nettrup, Klågerup 
Ledamot: Ingela Gustafsson, Grimslöv 
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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