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MASSÖRERNA
det självklara yrkesförbundet för certifierade massörer & massageterapeuter

info från
Branschrådsmötet
Den 17/6 bjöd BSM in till ett lyckat
visions-möte på Blue Hotel Lidingö.
De flesta av BSM´s medlemmar
samlades och riktlinjer för ett
samarbete under mässan Allt för
hälsan, 6-9 nov. 2014, drogs upp.
Klart blev att ett nytt möte blir 18/8,
då vi beslutar om hur vi vill synas,
tillsammans, på mässan. Som en enad
bransch. Allt för att besökare, inom
och utom branschen, lättare ska
förstå vad vi ”kan och säljer”. Vi, dvs
massageföretagen, skolorna och olika
kroppsterapeuter. Där vi som
certifierade massörer/massageterapeuter är en stor och viktig
grupp. Hur detta kommer att se ut
redovisas i Nyhetsbrevet i
september/oktober. #

Massera på mässan
Allt för hälsan?
Massörerna har fått frågan om vi vill
vara med och massera besökare på
mässan. Se ovan. Besökare betalar en
symbolisk peng som går till
välgörande ändamål och
administration. Massörer masserar
för att knyta kontakter, vara på
mässan mm. Jag har framfört det lite
märkliga i att det alltid är massörer
som ska stå och jobba, gratis. Till
mötet 18/8 behöver vi därför veta
DIN åsikt. Ska vi, Massörerna,
erbjuda oss att massera på mässan?
”ja” eller ”nej” - gå in på vår
hemsida och rösta! Det alternativ
som får flest röster tar vi med som
förbundets svar, till branschmötet,
18/8. Se ovan.#

Nytt sen senast…
Den 3 april hade Massörerna årsmöte. Ett litet gäng, styrelsen och 2 (!)
medlemmar, samlades i Katarinahuset, Vasaparken, Stockholm. #
Kort resumé: Styrelsen omvaldes för ytterligare ett år med undantag av att
Mona Dommarhed, sekr, valde att avgå, p g a ändrade arbetsuppgifter, och
ersattes av Tone Lyche. Vi tackar Mona för hennes engagemang för
Massörerna och hälsar Tone välkommen till styrelsen! Läs mer om Tone i
nästa Nyhetsbrev eller gå in på hennes hemsida, handson-kroppsterapi.se.
Till nästa årsmöte vill vi erbjuda er medlemmar ett bra interaktivt sätt att
medverka, om man önskar. Ex. Webinar Jam. Vi testar detta för våra
kommande styrelsemöten för att ”bli vänner” med tekniken. Vi beslutade
att fortsätta utveckla vår hemsida och vill öppna upp för ett chat-forum. Vi
vill också se på möjligheten att mobilanpassa sidan. Vi kommer i
fortsättningen att ha all kommunikation med er medlemmar, via mail, för
att minska portokostnaderna. Och vi har nu ny revisor, Johan Kökeritz och
ny bank, Ekobanken. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta fram en lösning
som gör det möjligt för företag att bli medlemmar i Massörerna. Och
utifrån det också titta på en upphandling av ev. annan försäkringspartner.
Mer info om detta i nästa Nyhetsbrev. Claes Wallenberg, vice ordf.
Massörerna och data-ansvarig, introducerar i vårt nästa Nyhetsbrev de olika
möjligheter och tekniska lösningar vårt nya boknings-program erbjuder. För
dig som vill veta mer ”nu” - följ länken på vår hemsida. Årsmötet beslutade
även att Massörerna står bakom Kroppsterapeuternas arbete med BOTavdrag och att vi också, tillsammans med BSM, är med och ser på den
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möjliga utvecklingsvägen för massörer till Gesäll och Mästare. Vi vill
undersöka om det är en ev. möjlighet för oss massörer att kommunicera vår
kunskap och vårt arbete till gemene man, utifrån den snårskog av titlar som
nu finns och som det visar sig i undersökningar att gemene man inte har
speciellt bra koll på. En arbetsgrupp är utsedd, av BSM, för arbetet och
Kerstin Maxe, ordförande Massörerna, är med i den. Arbetet redovisas
fortlöpande i kommande Nyhetsbrev. #

Sommar, sommar, sommar…
Kalendarie - viktiga
datum hösten 2014
”Här” på denna plats i Nyhetsbrevet
vill vi berätta om händelser av
intresse, för oss medlemmar.
Möten, mässor, utbildningar, resor.
Maila oss på, info@massorerna.se,
om du vet något, öppet för alla
medlemmar. Kanske ett event, i din
region? Vi finns från Ystad till
Haparanda och förutom att
kommunicera via datorn är det
alltid kul att ses IRL ibland.
Deadline för kalendariet, i nästa
Nyhetsbrev, är 15/9 2014.#

Sommaren är långtifrån en lång & skön semester för oss alla.
Våra klienter är ofta på semester och extra arbeten tar vår tid.
Få är de som kan leva till 100% på sitt arbete som massör. Vi
skulle vilja veta, helt anonymt och frivilligt, från er
medlemmar - hur mycket av din arbetstid är knuten till
masserandet, på årsbasis? Från 0-100%. Det skulle ge oss
i styrelsen en hint om vilka frågor som är viktiga för dig att vi
engagerar oss i. Och - Är det ”bara” för att få en billig och
bra försäkring du är medlem? Viktiga frågor för vårt
yrkesförbund, som nu växer snabbast i branschen! Svara på vår
hemsida.: 1. om arbetstiden. 2. om försäkringen, fr o m 14/7.
TACK på förhand, det kommer göra oss ännu starkare och
tydligare, för branschen!#

• Nästa styrelsemöte i Massörerna

är 4 september 2014#
• ”Allt för hälsan” på

Stockholmsmässan, Älvsjö, är i år
6-9 november. Läs mer på
www.alltomhälsan.se#
• Genom Massörerna kommer du

att erbjudas utveckling/utbildning
i form av friskvårds-inspirerande
resor. Datum och innehåll i nästa
Nyhetsbrev.#

Slutligen, stort tack till alla
er som sprider ordet om
Massörerna! Vi börjar sakta
”vakna till liv” och alla mail
med frågor och funderingar
från er medlemmar är både
välkomna och inspirerande! #

Massörerna - certifierade Massörer/Massageterapeuter´s eget forum

2

