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Hej,
REV välkomnar våren denna vecka med terminens första kurser, starta upp en Facebooksida samt svara på remisser. Dessutom har vi nu efter att vår Förbundsstämma fastställde
att medlemsavgiften ska lämnas oförändrad skickat ut medlemsfakturorna.
Ni läser om detta längre ner i månadsbrevet.
Under våren är det ofta full fart ute bland våra medlemsföreningar. Många har sina
årsstämmor, det är städdagar och övriga aktiviteter. Om ni i styrelserna behöver stöd i
dessa frågor har vi mycket information i vår tidning Bulletinen och när ni loggar in på
Medlemssidorna.
Glad Påsk!
Och som vanligt glöm inte att uppdatera era uppgifter i medlemsregistret, det gör ni
enkelt efter er inloggning och vidare till "Mina sidor" på REVs hemsida www.revriks.se.

Remissvar till Näringsdepartementet
REV har avgivit ett remissvar till Näringsdepartementet där vi bland annat trycker på betydelsen av det
enskilda vägnätets betydelse för landets utveckling och ekonomi. Läs vidare här

Medlemsfakturor 2017
Nu har medlemsfakturorna för 2017 skickats ut till samtliga
medlemsföreningar. Om ni inte fått den kan ni logga in
under www.revriks.se och gå till "Mina sidor". Här finner ni
fakturan i pdf-format. Här kan ni även se betalstatus på
fakturan samt fakturahistorik från 2016.
Passa även på att uppdatera er styrelse under samma
meny. Detta gör ni under "Styrelsen". Glöm inte att innan ni
sparar era uppgifter måste ni ha minst en person som är
mottagare av REV Bulletinen samt att en person är
fakturaindivid.
Alla som registrerar sin mejladress kan framöver begära
nytt lösenord om det skulle glömmas bort.
OBS! Alla i styrelsen har samma inloggning, ändrar man

lösenordet så ändras det för alla.

Vårens kurser
rullar igång!
Klicka här för anmälan samt för att se
de orter vi besöker.
Ni som är medlemmar - logga in med
ert medlemsnummer och lösenord. När
ni gör detta kommer ni få upp de
uppgifter som ni har ifyllt för just er
förening per automatik,
fakturamottagare etc. Om du dessutom
redan är registrerad i vårt register
kommer du snabbt kunna lägga till dig
som deltagare.
För icke medlemmar klickar ni er vidare vid rubriken "Om du är helt ny anmäler du dig här"

REV på sociala medier
Ni har väl sett att REV numera finns på Facebook?
Surfa in på facebook här och läs mer om våra aktiviteter, nyheter om enskild väghållning och annat
matnyttigt. Dela och ”lika” gärna våra inlägg!

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och
avregistrera dig under Medlemssidor > Styrelsen. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha
månadsbrev". Om du inte är medlem i REV mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande
utskick.
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