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Protokoll fört vid årsmöte Hågaåns Vattenråd 
Datum: 2022–04–28 

Närvarande: Mats Grinell (revisor och Uppsala golfklubb), Eva Lindström (styrelsen), Anna Jonsson 

(Lurbo RK), Christoffer Hallbäck (Uppsala kommun) och Zahrah Lifvendahl (styrelsen) 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden öppnar mötet och inleder en presentationsrunda. 

 

2. Mötets behöriga utlysande 

Mötet finner att kallelse har skett i enlighet med vattenrådets stadgar.   

 

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Eva Lindström väljs till mötesordförande och Zahrah Lifvendahl till mötessekreterare. 

 

4. Val av två personer för justering av protokollet 

Anna Jonsson och Christoffer Hallbäck väljs till protokollsjusterare. 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Årsmötet lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 

6. Ekonomisk berättelse 

Vattenrådet har haft svårighet att få tillgång till ett bankkonto. De transaktioner som 

genomförts under senare delen av 2021 kommer, efter avstämning med revisorn, att 

redovisas i den ekonomiska berättelsen för 2022. 

 

7. Revisorernas berättelse 

Årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

8. Ansvarsfrihet 

Mötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag att inte införa några medlemsavgifter i 

dagsläget. Detta blir en fråga för kommande årsmöte att hantera. 

 

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

Styrelsen har inte tagit fram något förlag till verksamhetsplan och budget. Föreningen 

befinner sig i ett initialt skede och det kommer att ta lite tid att få igång verksamheten i 

föreningen. Enligt verksamhetsberättelsen pågår dock en del aktiviteter. Vid 

kommande årsmöte kommer det att tas fram verksamhetsplan och budget. 

 

11. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 
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12. Val av styrelse  

Mötet beslutar att utse styrelse enligt utsänt förslag. 

 

Ledamöter: 

Eva Lindström, Lurbo Ridklubb, omval (2 år) 

Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun, omval (2 år) 

 

Ersättare:  

Håkan Fredriksson, Nåstuna Lantbruk AB, omval (2 år) 

 

Därmed har styrelsen följande sammansättning:  

Ledamöter: 

Arvid Örde, Uppsala kommun, vald till 2023 

Eva Lindström, Lurbo Ridklubb, vald till 2024 

Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun, vald till 2024 

 

Ersättare:  

Rickard Cederholm, Cederholm Lantbruk AB, vald till 2023 

Håkan Fredriksson, Nåstuna Lantbruk AB, vald till 2024 

 

13. Val av ordförande 

Mötet beslutar att utse Eva Lindström till ordförande i styrelsen (1 år).  

 

14. Val av revisor 

Mötet beslutar att utse Mats Grinell till ordinarie revisor och Åsa Hedin som ersättare. 

 

15. Val av valberedning 

Mötet beslutar att utse Christoffer Hallbäck till valberedare. 

 

16. Övriga frågor 

Christoffer Hallbäck och Zahrah Lifvendahl informerar om pågående och planerade 

aktiviteter. Styrelsen avser att nästa årsmöte genomförs fysiskt tillsammans med ett 

seminarium. 

 

17. Mötets avslutande 

Ordföranden tackar deltagarna för deras medverkan och avslutar mötet. 
 

 

Justeras: 

 

Eva Lindström, ordförande   Zahrah Lifvendahl, sekreterare 

 

Anna Jonsson   Christoffer Hallbäck 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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