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Vårt årsmöte resulterade i en ny styrelse.  Vi önskar 
Björn Jupiter och Renée Lidén varmt välkomna! 

Våra tre huvudfrågor i styrelsen är: Marknadsföring, 
samarbeten och momssänkning.  

Detta kommer vi att fokusera på under året.  Vi har 
ett samarbete på gång med Småföretagarnas 
Riksorganisation när det gäller att sänka momsen.  

Arbetsgrupper 
Varje fråga får en arbetsgrupp, och du är 
välkommen att delta för att driva dina hjärtefrågor.  

Vi har startat följande grupper: 

1.Sänka momsen till 6% 

2.Gör ny hemsida 

3.Marknadsföring 

Vill du sprida kunskap om Massörerna till elever på 
olika skolor?  Bor du nära en skola och känner att 
du kan berätta om massörerna?  Kontakta oss så 
ger vi dig material!  

Är du en fena på hemsidor? Vill du vara med och 
jobba för sänkt moms? Kontakta Tone på 
info@massorerna.se 
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Styrelsens nya: 

Björn 
Jupiter 

Brinner för 
träning och 
hälsa. Har 
jobbat som 

massageterapeut sedan 2009. 
 
Även utbildad Personlig 
tränare och kostrådgivare. 
Jag vill jobba för att höja vår 
status i samhället och göra folk 
mer medvetna om att vi är ett 
naturligt alternativ vid 
kroppsliga besvär.

Renée 
Lidén 

Utbildad 
massör 
1981, 

naprapatutbildningen efter det.  
Har jobbat som naprapat 
sedan 1984 och undervisade 
även på yrkesutbildning till 
massageterapeut. 

Min vision är höjd status för 
yrket massage, samarbete 
med andra vårdgivare för 
bättre vårdmöjligheter för 
patienterna och förbättrade 
arbetsvillkor både för anställda 
och egenföretagare inom 
yrkesmassage. 

MASSÖRERNA 
Ny Styrelse!

mailto:info@massorerna.se
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Målen i samarbetet mellan Hantverkarna och 
Svensk Massage framöver är att:

• påverka	(ll	a*	e*	ROT-liknande	bidrag	tas	
fram	för	behandling	inom	kroppsrelaterade	
besvär	och	bä*re	psykisk	hälsa	i	Sverige.	En	
vik(g	del	av	folkhälsan.	

• arbeta	för	en	skyddad	yrkes(tel	för	
Yrkesmassörer	och	motverka	osund	
konkurrens	på	marknaden.		Här	kommer	
Hantverkarnas	stöd	och	erfarenheter	a*	vara	
värdefulla.	

• medlemskapet	och	samarbetet	ska	
stärka	utvecklingen	mot	flera	samarbeten	(ll	
exempel	med	organisa(oner	inom	
angränsande	legi(merade	branscher	och	
skolmedicinsk	vård.	

Du	som	medlem	av	Massörerna	kan	bli	medlem	i	en	
lokal	hantverksförening.	Där	får	du	förmånliga	
och	användbara	stöd	i	di*	företagande	samt	blir	
synbar	i	lokala	kretsar	vilket	gynnar	företagets	
verksamhet.	Gå	in	på	hantverkarna.se	och	leta	upp	
din	lokala	Hantverksförening.	

Exempel	på	fördelar	du	får	genom	Hantverkarna:	
• Ny	kundkrets	-	andra	hantverkare	hi*ar	dig	lä*are	
• Billigare	bensin	
• Möjlighet	a*	hyra	hus	på	Kanarieöarna	
• Juridisk	rådgivning	
• Finansiell	rådgivning	
• Raba*	vid	bilköp	

Hantverkarna 

Du når oss.. 

Du hittar oss på 
FACEBOOK. 

Vi har en sida; 
Yrkesförbundet 
Massörerna och en 
sluten grupp; 
YrkesMassörerna.   

Det är högt i tak, vi 
respekterar andras 
åsikter och står för våra 
egna.  

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

Försäkringen är den 
bästa och mest prisvärda 
du hittar i branschen, så 
berätta för dina kollegor. 
Ju fler vi är desto 
starkare blir vi och kan 
verkligen genomföra 
förändringar. 

Vi jobbar på för att våra 
visioner ska bli din 
verklighet! 

Tipsa dina kollegor om 
oss! 

Varm hälsning    

Tone Lyche 

Ordförande 

http://hantverkarna.se
http://hantverkarna.se

