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25-27 november är det återigen hälsomässa på 
Stockholmsmässan och vi är så glada och stolta över att ha 
blivit valda av Stockholmsmässan för att se till att besökarna 
blir erbjudna massage under dessa dagar.  Massörerna har fått 
detta mycket ärofyllda uppdrag och vi ska klara av det med 
bravur, med dina fantastiska händers hjälp!

Vi kommer ha en monter på 90 kvadratmeter, med 12 bås, för 
massage.  Alla besökare får betala för sin massage, något som 
legat mig varm om hjärtat de senaste åren.  Det är viktigt att 
poängtera att massage är ett yrke med gedigen kunskap.  
Inget man får gratis! Vi är Yrkesmassörer, och vi tar betalt 
precis som alla andra yrken.

Du som jobbar på mässan för självklart också betalt.  240kr 
plus moms i timme.  Du fakturerar Massörerna efter mässan.  
För att vara med måste du ha eget firma, vara försäkrad och 
Certifierad. Det är självklart att det är en fördel om du är 
medlem i Massörerna, men inte ett krav. Vi vill även leka med 
dig som är medlem i annat förbund.

Maila mig tone@handson-kroppsterapi.se  om du vill vara 
med. 

KOM DET BLIR KUL!
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På gång… 

Det är flera saker på gång, 
några är hemliga än så länge. 
Andra som att vi för första 
gången arrangerar massagen 
på Allt för Hälsan är vi bara 
superstolta över! 

Vi söker dig som vill vara med 
och driva vår förening vidare.  
Du som är en eldsjäl med 
tanker och åsikter!  Ring oss!

Vårt samarbete med BSM 
(Branchrådet Svensk Massage) 
starks hela tiden.  Vi är nu det 
yrkesförbund som BSM 
rekommenderar sina skoler 
och samarbetspartners.  Det 
gör oss stolta och ödmjuka 
inför uppgiften att hantera 
våra nya medlemmar.   

Vi kommer alltid vara ett 
förbund med raka rör, 
transparens och öppenhet.

Vi anser att vår försäkring är 
den bästa och mest prisvärda 
du hittar i branschen. Så 
berätta för dina kollegor. Ju 
fler vi blir ju starkare blir vi, 
och kan verkligen genomföra 
förändringar.

MASSÖRERNA 
 Allt om Hälsan Mässan!| Hantverkarna!| Nordiskt samarbete! 

mailto:tone@handson-kroppsterapi.se
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Som Ordförande är jag även nu invald i 
Branschrådet Svensk Massage, BSM - som ingår i 
det nordiska samarbetet. Oerhört spännande!

Vi hade möte med de andra länderna i Norden, 
Norge, Finland, Danmark och Island. I år var 
möte just på Island, et helt magiskt land!

Vi försöker att komma fram till en gemensam 
plattform, när det gäller krav på utbildning och 
även hitta former för hur vi bäst driver företag i 
vår bransch, vad krävs, vad ska vi tänka på.

Tanken är att vi runt årsskiftet ska ha kommit 
fram till vad de varje land tänker i dessa frågor - 
baserat på vad vi diskuterade fram på Island.  Sen 
kommer detta att mynna ut i dokument som 
respektive land kan använde gentemot regering 
och myndigheter.

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. 

Nordic Massage Association Du når oss.. 

Har du hittat oss på 
facebook? Vi har en sida; 
Yrkesförbundet Massörerna 
och en grupp; 
YrkesMassörerna som är 
sluten.  

Det är via vår Fb-sida du 
enklast för kontakt med oss, 
hittar FAQ, intressanta 
artiklar eller annat som vi 
tänker är av intresse för dig.

 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 ideel förening, 
och jobbar på vår fritid för att 
våra visioner ska bli din 
verklighet!

 Vill du vara med och 
påverka?  Kontakta oss, vi 
behöver flera som är med 
och driver våra frågor! 

Varm 
hälsning   

Tone Lyche

Ordförande 


