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NYTT FRÅN ÅRSMÖTE  

YrkesMassörernas Förbund 
Vi har fått nytt namn!  För att höja respekten och yrkets 
identitet har vi fått nytt namn. Vi vill inför allmänheten för-
knippas med seriositet, som vilket yrke som helst. Då fann 
Årsmötet att YrkesMassörerna är ett namn som ger ett ge-
diget och seriöst intryck.  

Vi välkomnade även Branschorganisationen Medicinsk Mas-
sageterapis medlemmar till oss. BMMs medlemmar kommer 
att ingå i YrkesMassörerna, då alla är certifierade massörer 
i grunden. Detta öppnar även upp för dig som är massör, 
men som vill certifierad dig som Medicinsk Massagetera-
peut.  Vi återkommer till detta.  

Nu har vi lyckats förhandla fram gratis elevförsäkring, nå-
got vi har velat kunna erbjuda länge. Så har du en BSMcer-
tifierad skola vi inte har kontakt med i närheten, känner 
någon som går en massageutbildning nu, så tipsa dem om 
YrkesMassörernas gratis elevförsäkring.  

Det kommer att tas fram en ny logga och vi kommer åter 
igen att ställa frågan, hur intresserad är du av att ha en 
flagga som visar att du är certifierad massör och medlem i 
YrkesMassörerna? Är det något annat du saknar?  Har du 
en idé, en tanke på hur vi kan komma ut till allmänheten, 
till dina kunder, till politiker?  Hör av dig!  Skriv på vår fa-
cebooksida! Ju mer aktiv du är som medlem, desto bättre 
blir vårt förbund! 
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YRKESMASSÖRERNA 
 NYA STYRELSEMEDLEMMAR | NYTT NAMN | ELEVFÖRSÄKRING

Hur hittar jag mitt 
medlemsbevis? 
Du hittar en stegvis be-
skrivning på vår hemsida 
och under filer i vår Face-
book grupp.  

Du är viktig! 
Det pågår ett långsamt para-
digmskifte där vår roll som 
YrkesMassör blir viktigare 
och viktigare, då sjukvården 
inte klarar av trycket. Så var 
stolt att du kan hjälpa så 
många att slippa gå runt och 
ha ont i onödan! 

GDPR 
Viktigaste är att få din 
kunds aktiva tillåtelse att 
spara uppgifter digitalt. För 
mer info se förra feb ny-
hetsbrev. 

Delta på i vår face-
bookgrupp! 
Har du varit med på ett 
event, har en bra bild, en 
rolig kundupplevelse eller 
annat?  Lägg gärna ut det i 
vår grupp på Fb, det ökar 
din synlighet! 
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Den nya Styrelsen 
Årsmötet valde in följande personer i Styrelsen: 
Tone Lyche - Ordförande 
Claes Wallenberg - Vice ordförande 
Renée Lidén - Sekreterare 
Sandy Bech - Kassör 
Björn Jupiter - Ledamot 
Ulrica Nyström - suppleant 
Jenny Arheden  - suppleant 

Vi hälsar speciellt våra nya medlemmar välkommna, Sandy och 
Jenny kommer från BMMs styrelse och det ska bli gott att få lite 
andra tankar och input på hur vi kan göra olika saker framöver. 
Ulrica har ni sett till, då hon har startat upp en Instagramkonto åt 
oss.  Nu är hon vår sociala platformsansvariga, och ni kommer se 
mer av henne framöver. Hon påminner om att hon fortfarande vill 
ha dina uppgifter om det är så att du vill bli sökbar via vår hem-
sida.  

Styrelsens mål 
Vi arbetar ständigt med att bli bättre och vi har en lista på aktuel-
la och långsiktiga mål: 

1. 6% moms, genom breda samarbeten 
2. Större synlighet 
3. Mediakampanj under hösten 
4. Höja våra medlemmars status 
5. Se över våra försäkringar så vi alltid erbjuder de bästa villko-
ren 
6. Att växa som förbund 
7. Medlem i Svensk Massage, där vi  samarbetar med våra frågor 
på nationell och nordisk nivå. 
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Hashtagga! 
Glöm inte att hashtagga 
dina bilder och inlägg på 
sociala media med  #yr-
kesmassörer #massörerna   

Sökbar via hemsi-
da? 
Ulrica samlar in uppgifter 
från alla som vill bli sök-
bara via vår hemsida.  Har 
du kontaktat henne? Du 
hittar Ulrica i vår Face-
bookgrupp; Yrkesmassö-
rerna.  

Instagram 
Du följer väl oss på insta? 
Gör det, så följer vi dig 
och fler ser hur kul vi har 
på jobbet! 

https://www.instagram-
.com/massorerna/ 

Delta på vår face-
bookgrupp! 
Har du varit med på ett 
event, har en bra bild, en 
rolig kundupplevelse eller 
annat?  Lägg gärna ut det 
i vår grupp på Fb, det 
ökar din synlighet! 

Du når oss 
Via formuläret på hemsidan 
http://massorerna.se/kon-
takta-massorerna/

Via facebook: 

YrkesMassörerna

https://www.facebook.com/
groups/333945786795102/
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