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Våren är här!
Lite udda att konstatera att det redan är mars när det precis har snöat som mest, i alla
fall i mellersta och norra delarna av landet.
Mars betyder också högsäsong för oss på riksförbundet. Kurserna startar denna vecka,
och i slutet av månaden har vi terminens första Öppna Hus. Vår medlemstidning REV
Bulletinen landar dessutom i våra prenumeranters brevlådor i dagarna.
I slutet av mars så skickar vi även ut avierna för årets medlemsavgift till förbundet. Då vi
nu passerar 12 500 medlemsföreningar är det mycket som ska klaffa för att det ska
fungera smidigt. Vi ber er därför att logga in på Mina Sidor på vår hemsida där ni ser till
att era kontaktuppgifter är uppdaterade.

REV aktiva i media
Under den senaste veckan har Mikael Näslund, REVs regionansvarige i Norr, varit aktiv i media
där han har pratat om villkoren för enskilda väghållare. Först var han i Härjedalen där han var
inbjuden att diskutera att kommunen nu ska väcka ”sovande” föreningar och lägga ut ansvaret för
väghållningen på dem:
- Jag tycker att man som kommun ska ta ansvar och stå för förrättningskostnaderna.
Därefter intervjuades han i Sveriges Radio P4 om ökade kostnader för många föreningar denna
vinter:
- I år är det mer sandning istället för plogning, vilket är mycket dyrare. Det statliga bidraget räcker

då inte till.
Intervjun kan ni höra här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=99&artikel=7419172

Årets första REV
Bulletinen är här
I detta nummer tittar vi bland annat närmare på
de statliga bidragen till vägföreningar,
revisorernas roll och den juridiska hjälp våra
medlemmar kan få. Dessutom senaste råden
från våra experter och nyheter från vår omvärld.
Du hittar den och andra nummer av REV
Bulletinen på vår hemsida.
https://www.revriks.se/media/2214/bullen-no12020-005-webversion.pdf

Dags att uppdatera föreningens uppgifter
I slutet av mars skickar vi ut avier för årets medlemsavgift till riksförbundet. Gå gärna in och se
över att era kontaktuppgifter är korrekta.
När ni sedan är inne på Medlemssidor kan ni passa på att titta till vår senaste förbättring av
hemsidan; en ”topplista” över de mest sökta orden av er medlemsföreningar. Moms och Fiber är
i dagsläget de mest populära sökningarna..

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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