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Nu så, tjugondag Knut och dags att städa ut julen. Det blir lite tristare och mörkare när
alla ljusstakar och julstjärnor plockas undan, men samtidigt en signal att titta framåt.
Titta framåt gör vi här på kansliet, vi laddar för ett fullmatat 2020. Vårens alla kurser
finns ute på hemsidan, och snart presenterar vi datum och platser för våra öppna hus.

Tänk på att det är nya regler för kontrolluppgifter.
Det är hög tid att rapportera kontrolluppgifter för er vägföreningar som betalar arvoden. Senast 17
januari ska kontrolluppgifterna in. De lämnas numera endast till Skatteverket (blanketterna SKV
4786 och SKV 4788). Kontrolluppgiften ska dock inte skickas till den som fått arvoden eller
annan lön. Föreningar som bara betalar ut någon gång per år bör vara säsongsregistrerad
arbetsgivare, läs mer här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/
sasongsregistreradarbetsgivare.4.4a4d586616058d860bc3dd1.html

Mycket aktivitet på VTI Transportforum
Året inleddes som sig bör med att REV deltog på VTI Transportforum, en mässa som samlar
landets expertis och makthavare inom REVs intressesfär. Under två dagar presenteras ett stort
antal föreläsningar samt möjligheter till möten. Christer Ångström, regionansvarig, var på plats
och kunde konstatera att REV hade rekordmånga besökare i vår monter.
- Vi hade flera möten med politiker och makthavare där vi ökade trycket på frågan om
bidragsförordningen, berättar Christer. Bland annat pratade vi med infrastrukturminister Tomas
Eneroth där vi sa att även föreningar utan statligt bidrag måste få möjligheten att söka stöd från
de regionala länsplanerna. Ministern frågade efter REVs synpunkter och vi landade i en bra
förståelse för vad vi vill ha fram.
- Sedan pratade vi med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon om våra gemensamma frågor.
Ett bra samtal som ledde till att vi fick en överenskommelse om fortsatt dialog med Trafikverket i
vår.

Välkommen Bengt, REVs
nya vägingenjör
Riksförbundets nya vägexpert Bengt
Johansson börjar sin anställning efter
årsskiftet och har till främsta uppgift att vara
förbundets expert och ett kunskapsstöd för
REVs medlemsföreningar i vägtekniska frågor.
Bengt Johansson kommer närmast från
Trafikverket där han under de senaste åren
varit nationell samordnare för enskilda vägar.
Bengt är en känd profil bland vägföreningarna
på västkusten och har bland annat deltagit på
REVs kurser och förbundsstämmor.
Anders Lundell, som tidigare svarat på
medlemmarnas vägtekniksfrågor, fortsätter sitt
arbete på kansliet och kommer under året
fokusera på att förbättra förbundets
informationsarbete.

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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