
HÅGAÅNS VATTENRÅD   PROTOKOLL 
802533–9030  2022-03-25 
 

Hågaåns Vattenråd Kontakt sekreterare Kontakt ordförande 
c/o Uppsala kommun Zahrah Lifvendahl Eva Lindström 
Stadshusgatan 2  tfn. 018-727 47 09                   tfn: 018-471 64 97 
753 21 Uppsala  mobil: 072-581 95 98 mobil: 070-541 11 53 
                                                      e-post: zahrah.lifvendahl@uppsala.se  e-post: eva.lindstrom@ebc.uu.se 
    

Protokoll: Styrelsemöte Hågaåns Vattenråd 
Datum: 24 mars 2022 

Närvarande: Eva Lindström, Rickard Cederholm, Christoffer Hallbäck (adj.) och Zahrah Lifvendahl 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Eva Lindström öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 

Rickard Cederholm valdes till justerare.  

 

3. Föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

Styrelsen beslutar att adjungera Christoffer Hallbäck vid dagens möte. 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet lades till handlingarna.  

  
5. Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelsen godkändes med redaktionella ändringar. 

 

6. Inför årsmötet 

a. Val till styrelse och revisorer 

Styrelsen beslutar att till årsmötet föreslå: 

 

Ledamöter: 

Eva Lindström, Lurbo Ridklubb, omval (2 år) 

Zahrah Lifvendahl, Uppsala kommun, omval (2 år) 

 

Ersättare:  

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

 

Ledamöter: 

Arvid Örde, Uppsala kommun, vald till 2023 

 

Ersättare:  

Rickard Cederholm, Cederholm Lantbruk AB, vald till 2023 

 

Ordförande: 

Eva Lindström, Lurbo Ridklubb, omval (1 år) 

 

Revisorer 

Mats Grinell (omval 1 år) 

Åsa Hedin, ers (omval 1 år) 

 

Valberedning 

Vakant (utses om förslag inkommer på årsmötet) 

mailto:zahrah.lifvendahl@uppsala.se
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b. Årsmötets genomförande 

Styrelsen beslutar att genomföra årsmötet digitalt. Vattenrådet har idag inte så 

många medlemmar. Längre fram när det förhoppningsvis finns fler 

medlemmar är det aktuellt med ett fysiskt årsmöte eller inbjudan till ett 

seminarium. Styrelsen återkommer i den frågan på nästa styrelsemöte. 

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

8. Mötets avslutande 

Ordföranden tackar deltagarna för deras medverkan och avslutar mötet. 

 

 

Justeras: 

 

 

Eva Lindström, ordförande   Zahrah Lifvendahl, sekreterare 

 

 

Rickard Cederholm, justerare   
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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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