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STYRELSEMÖTE + KONSTITUERANDE 
       
 

Datum: 7 april 2022 

Närvarande:  Bengt Fladvad, Torbjörn Larsson, Andreas Alm Andreasson, Boo Östberg, Be-

rit Ericsson, , Bert Eklund, Helena van Loosdrecht, Stefan Skoglund, Christoffer Hallbäck 

(adj.) och Zahrah Lifvendahl  
       

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

1.Mötet öppnas 

Ordföranden öppnar mötet. 

2.Justeringsman och offentliggörande av protokollet på webben 

Torbjörn Larsson valdes till justerare. Styrelsen beslöt att protokollet ska läggas ut på för-

bundets hemsida efter justering. 

3.Presentationsrunda 

4.Föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes.  

5.Val av firmatecknare och attesträtt 

Styrelsen beslutar att firman tecknas var för sig av Bengt Fladvad (460421–8216) och 

Zahrah Lifvendahl (750325–1485).  

 

VD har attesträtt upp till 50 000 SEK. Fakturor som överstiger 50 000 SEK attesteras av 

ordföranden och redovisas löpande för styrelsen. Detta gäller dock inte då det finns styrel-

sebeslut, exempelvis fakturering kopplat till avtal om provtagning och vattendragsunder-

håll. 

6.Val av vice ordförande 

Boo Östberg utsågs till vice ordförande. 

7. Arbetsgruppernas sammansättning 

Arbetsgrupperna fastställdes enligt nedan.  
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ARBETSGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING 2022   

Vattenkvalitet Vattenhushållning Vattendragsunderhåll 

Camilla Andersson, Östhammars kn Per-Rickard Rönnberg, Uppsala kn Eric Beal, Uppsala vatten 

Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen Andreas Alm Arvidsson, bevattnare Arne Dannberg Vattholmaåns å.f. 

Carin von Köhler, Knivsta kn Stefan Skoglund, Östhammars kn Torbjörn Larsson, Vendelåns vaf 

Wiltrud Neumann, Tierps kn Göran Tengelin, dammägare Anders Hartman, Akademiförvaltningen 

Sofie Boman, Uppsala vatten Jenny Lundström, Tierps kn Stefan Skoglund, Östhammars Kn 

Bert Eklund, bevattningsföretag Boo Östberg, Knivsta kn Taija Lindfors, Tierps kn 

Erik Wall, industrier Vakant, Länsstyrelsen  

Jonas Lanz, industrier   

Christer Faregård, Gästrike vatten   

 

8.Föregående protokoll från styrelsens konstituerande 2021 

Protokollet lades till handlingarna.  

9.Förberedelse inför årets vegetationsbeskärning 

Anteckning från styrelsemöte 2021-05-27: Som förberedelse inför beskärningen 2021 ge-

nomfördes en överflygning för att markera fallna träd. Till hjälp har ett kartverktyg tagits 

fram. Kartan är även användbar vid framtida upphandling av vegetationsbeskärning och 

som underlag vid själva genomförandet av uppdraget.  

VD kontaktade berörda för att ev. röja undan noterade fallna träd för att öka framkomlig-

heten vid klippningen.  

Flygningen var ett första test för att se om det är ett arbetssätt som bör användas även i 

framtiden. Det var vissa svårigheter med uppkoppling till kartan under flygningen och att 

hinna med att markera ut fallna träd på kartan. Möjligen kan det vara lättare med helikop-

ter alternativt att montera en kamera på planet eller använda en drönare under flygningen. 

Mötet var dock eniga om detta är ett prisvärt och effektivt sätt att förbereda inför beskär-

ningen. 

Det var få markägare som återkopplade på utskickat brev förra året, eller som åtgärdade 

fallna träd. Det var ju även oklart i flera fall vilken fastighet som egentligen var berörd. 

Vattenförbundet har tagit in offert på en helikopterflygning (50’-65’ exkl. moms).  

På styrelsemötet framkom synpunkten att det är relativt dyrt samt att det ur klimatperspek-

tiv inte är en lämplig teknik. Ett förslag väcktes om att anlita någon som kan inventera 

sträckorna med drönare och även lägga in uppgifter om hinder i kartan. Detta kommer 

dock inte hinnas med inför årets klippning. Styrelsen återkommer i frågan inför nästa sä-

song (2023). 

10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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11.Nästa sammanträde 

2 juni kl. 10.15-13 (styrelsemöte + avtackningslunch avgående representanter i styrelsen) 

På detta möte bokas mötesdatum för hösten. VD skickar ut förslag. 

12.Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

Bengt Fladvad   Torbjörn Larsson 

Ordförande   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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