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Ulrika Nyström 

• En medlem som spontant 
vill bidra till vårt arbete!  
Ulrika kom med en 
handfast handlingsplan när 
det gäller våra sociala media 
och kommer nu förverkliga 
dessa planer i samarbete 
med Björn Jupiter som är 
vår webbansvarig. 

Det här vill vi: 

• Höjd status för massörer/
Massageterapeuter 

• Sänkt moms till 6% 

• Fler ska kunna leva på sitt 
yrke som massör

Detta får du: 

• Bra försäkringslösningar för 
dig och ditt företag

• Medlemskap i 
Hantverkarna och många 
förmåner igenom dem, bl.a 
sökbarhet via deras hemsida

• Facebookgrupp och 
gemenskap 

ÅRSMÖTE 

Tisdag 10 april kl 18-20 -2018 
via zoom

MASSÖRERNA 
YRKESMASSÖRER - VAR ÄR VI OM ETT ÅR?

Svensk Massage bildas! 
Svensk Massage ska vara ett nav i vår bransch, arbeta för att lyfta den 
svenska folkhälsan, värna och stötta den professionella yrkesmassören och 
den svenska massagen.

I samverkan med andra organisationer ska Svensk Massage informera 
allmänheten om Svensk Massage

• Tydliggöra inför myndigheter, företag och allmänhet resultatet av svensk 
massage. 

• Värna patientsäkerhet

• Värna seriositet, kvalitet och legitimiteten

• Värdegrund - att värna klienternas bästa och ett optimalt behandlingsresultat.

• Enad front - inför myndigheter

• Arbeta för yrkesrollen av Branschrådet Svensk Massage certifierade 
massörer och av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi 
certifierade medicinska massageterapeuter.

• Arbeta för en gemensam nordisk arbetsmarknad

• Skapa samarbeten med andra manuella terapier och andra organisationen 
med gemensamma mål.  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Skriv till oss! 

Hör av dig med dina tankar och 
idéer till hur vi kan sprida denna 
viktiga information till 
allmänheten!

massorerna.se

Facebook:

Yrkesförbundet Massörerna  

För massörer finns vi på 
Facebook:

YrkesMassörerna 

Har du anmält dig din lokala 
förening i Hantverkarna?  Du blir 
sökbar på deras hemsida, vilket 
kan ge dig ytterligare kunder!

hantverkarna.se

Hör av dig med din åsikt!  Maila 
oss på info@massorerna.se

TÄVLING 

Vi påminner om vår tävling, som 
pågår fram till sista december. 
Alla som refererar en eller fler 
medlemmar till förbundet deltar i 
utlottningen av sex platser på en 
workshop i rörlighetsträning med 
Claes Wallenberg. Du får lära dig 
Joint Mobility för nacken, 
thoracalryggen och ländrygg/
bäcken samt hur du instruerar 

VAR ÄR VI OM ETT ÅR? 

Tiden går fort och vi förändras ständigt. Styrelsen jobbar på olika 
fronter för att nå våra mål. Vi har ingått en mängd nya 
samarbeten det senaste året. Vi är del av större sammanhang, som 
Hantverkarna, Småföretagarna och nu senaste tillkomna nya 
organisationen Svensk Massage. Jag är övertygad om att 
samarbeten gynnar oss på flera plan, det ger kraft att vara flera, 
det finns flera sätt att komma framåt på - och vi ger varandra 
synergieffekter. 

Vårt medlemsantal ökar hela tiden, det är fler och fler som 
upptäcker fördelen av att vara med i ett litet men starkt förbund.  

Vi har fått in flera starka krafter i vår styrelse, som ger Styrelsen 
mer erfarenhet och kunskap, men även nytänkande och idéer. 
Det lovar gott inför nästa år tänker jag, då vi kommer satsa ennu 
mer på att nå ut.

Vi har höjt medlemsavgiften vilket många har reagerat på.  Vi är 
absolut eniga i att detta borde vi ha kommunicerat ut bättre. Det 
tar vi till oss. Vi lovar bli bättre på att kommunicera ut stora 
avgörande beslut på ett årsmöte. Kan vi då kanske också vara 
överens om att det är din uppgift att vara med på vårt årsmöte?  
Det är du som är förbundet, och din röst blir hörd, men bara om 
du är med!

Orsaken till höjningen är att vi behöver medel för att hålla 
Certifieringens fana högt.  Det finns krafter som säger den inte 
behövs. Det finns krafter som vill ersätta certifieringen och vi 
menar att detta är att dra vårt yrke och kvaliteten som vi anser 
nu är hög, till lägre nivåer. Vi vill att vi ska ha en hög kvalitet, att 
vi ska ha ett respekterat yrke och få ner momsen på vårt arbete. 
Vi jobbar med friskvård, och då ska vi vara i gruppen 6%moms. 
Inget annat. För att nå våra mål behövs det medel. Vi är en liten 
grupp som jobbar ideellt för massörer och massageterapeuter. 

Varma hälsningar från Styrelsen för Yrkesförbundet Massörerna, 

Tone Lyche, Ordförande
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