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Kallelse till Årsmöte 
21 april 2016, kl 18.30-20.00 Plats: nätet
Vill du delta i årsmötet och ta vara på din chans att påverka 
förbundet? Anmäl dig då via ett mail till info@massorerna.se 
genast, men senast 15 april. Då kommer du att få info om hur 
du deltar och en kod som tar dig in till vårt möte. Du får 
sedan årsmötes handlingarna via mail. Mailar du från en annan 
adress, än den du vanligen använder? Meddela oss i så fall 
vilken adress som gäller. Motioner till mötet skall vara 
inlämnade senast 1 april 2016. Varmt välkomna! / Styrelsen

Vill du bidra till arbetet i förbundet? Maila oss vad du kan och 
vill så kan vi ta upp det på ett styrelsemöte. Kanske vill vi att 
du deltar via länk och presenterar det för oss. Kanske vill du 
skapa en arbetsgrupp för att jobba mot en särskild fråga? Det 

Massagens Dag  

12 maj 2016 

Snart är den här igen, alla 
yrkesverksamma massörers 
egen dag. NU är det dags att 
börja planera om du vill passa 
på att göra din verksamhet 
mer känd på din ort. Gå in på 
vår FB och leta tips och byt 
idéer om hur du bäst 
marknadsför Massagens Dag!

Omröstning 

Var med och påverka. På 
årsmötet i april skall vi rösta 
om att Massörerna ev ska få 
ett tillägg. Förslag är 
Massörernas Yrkesförbund 
eller Yrkesförbundet 
Massörerna. Redan nu 
används båda men utan något 
formellt beslut eller bestämd 
ordning. Vad tycker du? Maila 
ditt svar senast 18 april till 
info@massorerna.se

Ny årsavgift 2017 

Förslag till årsmötet: Att 
årsavgiften för Massörerna  
höjs till 1395:-/år från och med 
den 1 juli 2016, för nya 
medlemmar, och från 1 januari 
2017 för alla.

MASSÖRERNA 
det självklara yrkesförbundet för BSM-certifierade massörer & massageterapeuter
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kan ex vara en nationell happening på Massagens Dag via 
Massörerna, en studiedag öppen för medlemmar eller vad du 
nu tänker att du och/eller vi saknar. 

Massörerna är på frammarsch och växer för var månad. Vi 
letar ständigt efter dem som vill vara med och lyfta förbundet, 
så tveka inte, har du lite tid och en god idé, hör av dig! 

Det behöver inte alltid vara så välordnat… Kanske tänker du 
att du skall vara någonstans i sommar och vill ge lite 
behandlingar då, eller få. Vi har medlemmar runt i hela vårt 
avlånga land och via FB, i chattforumet eller på vår 
förbundssida, kan du komma i kontakt med andra 
yrkesverksamma massörer. Passa på att träffa kollegor och ge 
och få erfarenhetsutbyte! IRL eller på nätet.

Styrelsen har diskuterat en studiedag som skall ge ytterligare 
kunskaper om företagande och marknadsföring, specifikt för 
våra medlemmar. En idé är ett seminarium både live och via 
nätet. Så om du har sådana kompetenser eller vill vara med 
och jobba fram denna dag, hör av dig till oss i styrelsen via 
info@massorerna.se. Och som vanligt vill vi att det skall vara 
överkomligt att delta. Så hör av dig, engagera dig! Trots att det 
kanske ”bara” är den fördelaktiga årsavgiften som drar. 

Hur som helst stundar nu våren och sommaren! Glad Påsk!

Nya 
samarbetspartners 

Vi har fått kontakt med en 
rikstäckande organisation som vill 
komma på behandlingar hos er, våra 
medlemmar. Beslut om och hur 
detta isf skall gå till tas på årsmötet. 
Våra förslag:

• att vi hittar ett bra system som 
gäller deras medlemmar

• att de får 10% rabatt av dig

• att vårt samarbete når ut till både 
Massörernas och deras 
medlemmar på ett definierat sätt

• att om man inte vill delta i detta 
samarbete skall man aktivt kunna 
avböja

Övrigt som händer i 
Massagevärlden:

Det forum vi var med och skapade 
tillsammans med BSM i höstas, 
Nordic Massage Association (NMA) 
dvs Nordiska Branschrådet för 
massage håller årsmöte på Island 
9-11/9 2016.

NMA har nu lämnat in en ansökan 
till Nordiska rådet och söker pengar 
för att undersöka och ge förslag på 
hur vi bäst får ihop våra nordiska 
länder vad gäller examensnivåer, 
försäkringar och studie- och 
arbetsutbyten. 

Meltwater heter nyhetssajten du har 
tillgång till som medlem, via 
Massörernas hemsida. Glöm inte att 
där hittar du nyheter om branschen 
- varje dag! Över 3000 tidskrifter 
mm scannas dagligen för nyheter 
intressanta just för oss! Använd det.


