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Massörerna växer så det knakar, 
nu fler än 400 medlemmar! 
Det är roligt att, tillsammans med vår styrelse, få leda ett för-
bund som är på frammarsch. Och mer skall det bli! Förra året 
gick åt till att besöka skolor, bevista branschmöten och vara 
en del av BSM´s Allt för Hälsan-monter. Byta försäkringsbo-
lag, uppdatera vår hemsida och utöka vår plats i sociala media. 
Allt för att Massörerna skall bli bättre på att fånga upp och 
vara en spelare i massagebranschen. Nu 2015 har vi skapat ett 
samarbete med ett bolag som heter Meltwater och som ger er 
ett gratis nyhetsflöde på hemsidan. Där ni kan läsa nyheter, 
plocka info och marknadsförings texter till er egen marknads-
föring från utvalda artiklar, forskningsnyheter och annat 
smått och gott från ett par tusen nyhetsflöden, world wide, 
vilka alla hanterar ämnen intressanta för oss! Vi har en ny FB-
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Massörernas 
årsmöte 2015 
Kallelse till Massörernas års-
möte: kl. 18.00 den 21 april. 
Vill du vara uppkopplad och 
delta är du välkommen att 
höra av dig för mer info om 
hur det går till. Senast 17/4 vill 
vi veta detta. Skicka oss ett 
mail med ditt namn, ditt cert-
nr. och en fungerande gmaila-
dress. Skicka via hemsidan 
eller direkt till info@masso-
rerna.se - det nätbaserade yr-
kesförbundet.

Massörerna arbetar 
2015 med frågan om 
6% moms på mas-
sage 
Styrelsen beslutade på senaste mötet 
att 2015 är året då Massörerna börjar 
arbetet med frågan om sänkt moms, 
från 25% till 6%, på massage-be-
handlingar. Vi tänker att många som 
arbetar med massage också är helt, 
eller delvis, företagare och har nytta 
av möjligheten att även kunna dra av 
moms. Därav beslutet att jobba för 
sänkt moms och inte helt momsfritt. 
Mer om handlingsplanen för detta 
arbete kommer i nästa Nyhetsbrev. 
Vi tar gärna emot synpunkter från er 
medlemmar kring denna fråga. Vår 
FB-sida Yrkesmassörerna är ett ut-
märkt forum att diskutera på! Även 
att ge input och förmedla kontakter 
på. 

In på FB och registrera dig - nu!
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grupp ”Yrkesmassörerna” dit du får tillträde om du är certifie-
rad massör. Tone Lyche, massör/massageterapeut, är vår web-
redaktör. Vi har nu även möjlighet att försäkra oss som före-
tag med anställda genom det nya avtal vi har med Adekvat, vår 
nya försäkringspartner. Den förbättringen och att vi nu har 
möjlighet att lösa tilläggsförsäkringar för ytterligare terapier 
är extra plus i bytet av försäkringspartner. 

Allt för Hälsan blev en samarbets-succé! 
Vårt deltagande under BSM´s paraply på hälsomässan blev 
mycket lyckat. Vi delade ut info om vad seriös massage är och 
vilka krav som kan ställas på utbildning, certifiering mm. Vi 
talade med mängder av nyfikna och intresserade som fick ta 
del av vårt budskap om vad en bra och etisk massage är. Och 
vi har just fått reda på att Stockholmsmässan tyckte vår insats 
var så lyckad att BSM fått uppdraget att samla en ännu större 
grupp från branschen, ”den manuella terapigruppen”, under 
paraplyet till årets mässa. Ett första möte med representanter 
från den gruppen sker redan nu i mars. Och Kerstin Maxe re-
presenterar Massörerna. Vi fick igenom att ingen masserar 
gratis under mässan och alla som arbetade i vår monter fick 
betalt! Ni som vill förena nytta med nöje och jobba lite på 
årets mässa - kolla nästa nyhetsbrev för mer info.
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Vad får du som med-
lem, förutom en bra 
och billig försäkring, 
genom Massörerna? 
Vi fortsätter att arbeta för att du 
som medlem skall få medlemsnytta 
genom ditt förbund. Så vad har vi 
gjort hittills för att stärka den?

• Vi har bytt försäkringspartner 
från Willis till Adekvat, för att ge 
dig fler och bättre möjligheter till 
bra försäkringsavtal. En ny Före-
tagarförsäkring. Ytterligare 
tilläggsförsäkringar har tillkom-
mit. Nytt är även Adekvats plus-
tjänster - kanske har du än mer 
nytta av att flytta fler försäkrings-
lösningar dit? Kolla!

• Vi har slutit ett 2-årigt avtal med 
Meltwater som ger oss tillgång till 
ett dagligt nyhetsflöde från ca 
3000 kanaler inom vår ämnessfär, 
hälsa, livsstil, friskvård. Och 
forskning inom dessa områden. 
Facktidningar, Magasin, rappor-
ter m.fl. Fritt för dig att läsa och 
att använda i din egen marknads-
föring. Se på hemsidan!

• Vi deltar i debatten, i samråd 
med andra aktörer i branschen 
och vi är med på branschmöten 
på lokal, nationell och nordisk 
nivå.

• Vi har Massörernas pengar i Eko-
banken för att garantera transpa-
rens och att dina pengar inte an-
vänds oetiskt. Och genom det 
även främjar en hållbar ekonomi.

• Med hemsidan och nya röstnings-
verktyget på hemsidan, 2 nya FB 
grupper plus Nyhetsbrevet har vi  
nu 5 olika sätt för interaktion! 


