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Stormarna drar förbi med allt större kraft, och stora delar av landet har fått riklig
nederbörd den senaste tiden. Även snö, och med det de första plogningarna, har
kommit till våra medlemsföreningar i norra Sverige. Som engagerade väghållare vet ni
att årstiderna växlar, och med det utmaningarna med att sköta era vägar. Så här års kan
det vara problem med fallande träd och vissa översvämningar.
Kontakta REV för rådgivning eller läs mer på vår hemsida.

Stämma trots allt?
Många föreningar har som bekant skjutit upp sina stämmor på grund av Corona-situationen. Men
kan man skjuta upp stämman hur länge som helst eller kanske hoppa över årets stämma och slå
ihop den med nästa årsstämma?
Nej, man kan inte skjuta upp den hur länge som helst.
Våra juristers rekommendation är att man håller den senast 31 december om man har kalenderår
som verksamhetsår. Man får lösa det med varianten enligt den tillfälliga lagen att tillåta många
fullmakter.

Artiklar om andelstal
Den absolut vanligaste frågan som REVs lantmätare får på sitt bord gäller andelstal i en
vägsamfällighet. Vad är ett andelstal, vem bestämmer det, varför ser fördelningen ut som den gör
och hur kan vi påverka vår vägförenings andelstal är exempel på frågor. I REV Bulletinens skrev

REVs tidigare lantmätare Monica Lagerqvist Nilsson en artikelserie i två delar, som vi nu har
slagit ihop till en.
Du hittar den på vår hemsida: https://www.revriks.se/nyheter/artikelserie-om-andelstal/

REVs rådgivning ges endast till våra föreningars
styrelseledamöter
REV får ofta samtal och mejl till oss från våra medlemsföreningars medlemmar, dvs
fastighetsägare som ibland vill veta om deras vägförenings styrelse agerar på rätt sätt. Det är
viktigt att vi ger rådgivning till rätt personer i era styrelser, då rådgivning ges endast till
föreningens företrädare. Och det vet vi endast genom de uppgifter ni matar in i medlemsregistret.
Vi vill uppmana alla våra medlemsföreningar att ni regelbundet uppdaterar era kontaktuppgifter
hos oss. Bäst gör ni det genom att logga in på Medlemssidor på vår hemsida
https://www.revriks.se/medlemssidor/ under Mina Sidor.

Ni har väl inte missat att följa REV på facebook?
Matnyttiga nyheter läggs ut flera gånger i veckan på REVs facebook sida.
Följ och gilla oss!
Länk till REVs facebook sida

Avregistrering: Önskar ni inte månadsbrevet i fortsättningen och är medlem i REV. Logga in på REVs hemsida och
avregistrera dig under Mina sidor > Föreningens styrelse. Klicka på ditt namn och bocka ur "vill ha
månadsbrev".

Om du inte är medlem/inte har någon inloggning mejla till kansliet@revriks.se så avregistrerar vi dig för kommande
utskick.
Som alltid hittar du mest information på vår hemsida http://www.revriks.se
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