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Massörernas Årsmöte var den 21 april i år, och som vanligt var 
detta mötet i ”rymden”!  Vår tanke med att finnas på nätet 
enbart är att alla ska ha möjlighet att vara med och enbart 
behöva en bra uppkoppling och ett inlogg. Vill du vara med 
nästa år?  Vi vill verkligen att du är med på våra årsmöten, håll 
utkik på Fb och hemsidan.

Årsmötet resulterade i en ny Styrelse, som jag har fått äran av 
att bli Ordförande i.  Vid min sida sitter Claes Wallenberg 
som vice Ordförande, Ann-Sofie Höglund som Sekreterare 
och Mattias Ekstrand som kassör.  Vi är spridda över landet 
och kommer att arbeta via nätet på våra möten. Detta just för 
att vi då kan hålla nere våra priser.

Vi har haft ett Styrelsesmöte efter Årsmötet där vi hittade 
våra riktlinjer för arbetstet under året som kommer. Vi anser 
att vår försäkring är den bästa och mest prisvärda du hittar i 
branschen. Så berätta för dina kollegor, vi vill växa! Ju fler vi 
blir ju starkare blir vi, och kan verkligen genomföra 
förändringar.
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Ordförande 

 Tone Lyche 

Bakgrund inom teater och 
teknik, sadlat om till 
Massageterapeut för 8 år sen.  
Äger och driver HandsOn 
Kroppsterapi vid Globen.  
Brinner för att alla ska veta vad 
ordet Massage och 
Massageterapi innebär, att vår 
kunskap är respekterad och 
integrerad i samhället och att 
vi internt inte är konkurrenter 
med samarbetspartners.  Mina 
händer är inte lika dina händer, 
alltså konkurrerar vi inte! 

Motto: Det är alltid för tidigt att 
ge upp! 

Vice Ordförande 
Claes Wallenberg 

Claes är massör sedan 1987. 
Arbetar som naprapat sedan 
1997 och har undervisat 
massörer och 
massageterapeuter mellan 
1997-2013. 

Han är även engagerad i 
funktionell träning med 
inriktning på aktiv rörlighet. 

Claes är den enda i Styrelsen 
som är kvar sen vi startade och 
har koll på kontinuiteten och 
att vi håller rätt kurs. 

MASSÖRERNA 
 Ny styrelse! | Nya mål! | Nya medlemmar !

Ny Styrelse! Nya Mål!
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Sekreterare 

Ann-Sofie Höglund 

Har arbetat länge som 
massageterapeut och ser nu 
fram emot att jobba med att 
förbättra våra gemensamma 
vilkår! 

 Kassör  

Mattias Ekstrand 

Jag drivs av att se mina 
kunder bli rörligare genom 
mina behandlingar och 
deras hemövningar.  Med 
MassaMuskler har jag 
kunnat fokusera på sådant 
som jag tycker är kul och 
ger mig energi. Bland annat 
så hjälper jag Göteborg 
Cycling Team, ett 
semiproffslag i cykel, 
Kungsbacka cykelklubb, 
Forsgårdens golfklubb och 
ett stall.
Att vara delaktig i 
Massörerna är en ynnest 
och det ska bli spännande 
att driva de huvudfrågor 
som ligger på agendan.

Vart vill vi?  Det var den viktigaste frågan på 
Styrelsens första Styrelsesmötet.  Vi kom fram till 
dess tre mål:

• att öka antalet medlemmar till 2000 år 2020
• att verka för yrket massör starks, och att vi 

arbetar för gesäll och mästarbrev,
• att få momsen för våra tjänster till 6%

Detta kommer vi arbeta för genom vårt 
samarbete med Branschrådet Svensk Massage och 
alla våra andra kanaler där vi kan påverka.  

Vill du vara med och påverka?  Ta kontakt med 
oss och kom med dina ideer. 

Vår vision! 

Du når oss.. 

Har du hittat oss på facebook? Vi har en sida; 
Yrkesförbundet Massörerna och en grupp; 
YrkesMassörerna som är sluten.  Gruppen är tänkt som 
ett forum, där du kan ställa frågor till kollegor, bolla 
tankar och ideer.  Det är högt i tak, men vi respekterar 
andras åsikter och står för våra egna. 

 Vår hemsida där du anmäler dig om du vill gå med hos 
oss.  Allt finns på nätet för att spara på dina pengar. Vi är 
en helt ideal förening, och jobbar på vår fritid för att våra 
visioner ska bli din verklighet!

Så önskar vi i den nya styrelsen dig en fantastisk sommar!  
Vi återkommer under hösten med nästa nyhetsbrev och 

Varm 
hälsning 

Tone Lyche

Ordförande 


