
 

MÅNADSBREV
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Hej!

Ingenting kan tas för givet, våren 2020 kommer (tyvärr) att gå till historien som en av de
märkligaste perioder i modern tid. Vi har ställt in alla kurser och öppna hus, ett beslut
som tillslut blev lätt att ta. All kontakt nu med våra medlemsföreningar sker via mejl
eller telefon. Vi hoppas att våra medlemmar mår bra och att ni kan hitta ljusglimtar i
tillvaron, kanske utomhus vid era vägar som snart bäddas in i vårens grönska.
Mitt upp i allt detta vill vi passa på att önska en Glad Påsk!

Årsmöte i corona-tider
REV har tagit fram information som svarar på de
vanligaste frågorna om årsstämmor som var
inplanerade nu i vår. Myndigheternas särskilda
föreskrifter ska givetvis följas. Denna text
beskriver endast hur ni kan agera om ni inte kan,
eller vill, genomföra er föreningsstämma i enlighet
med era stadgar.
Ni hittar informationen på förbundets hemsida:
https://www.revriks.se/nyheter/%C3%A5rsmoete-
i-corona-tider/

Medlemsfakturan för 2020

Alla våra medlemsföreningar ska nu ha fått inbetalningskort för medlemskapet i REV.
I medlemskapet ingår som tidigare försäkringsskydd för er förening och styrelse. Ni får även
tillgång till rådgivning inom områdena juridik, lantmäteri, förvaltning och vägteknik. Vidare får ni 4

https://www.revriks.se/nyheter/%C3%A5rsmoete-i-corona-tider/


nummer av vår medlemstidning, REV-Bulletinen, nyhetsbrev via e-post samt tillgång till
hemsidans medlemssidor med mallar och nyttig information.

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad jämfört med 2019.
Avgiften är:  - 900 kr i fast avgift och
  - 65 kr per påbörjad km väg i rörlig avgift
Kontrollera gärna att er förening har uppdaterade kontaktuppgifter på Mina Sidor.

Ny film om hyvling av grusvägar

Grusvägar måste hyvlas med jämna mellanrum. I vår senaste film på vår youtube-kanal pratar
Anders Lundell om vad ni ska tänka på när ni hyvlar er grusväg.
Här hittar ni den och våra andra populära filmer:
https://www.youtube.com/channel/UCMhMD_pg_8c2b0OMwHOZusQ

 
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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