Styrelsen lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

2019
Medlemsantal per 1 februari 2020 i Yrkesmassörernas Förbund var 454
yrkesverksamma medlemmar och 79 elevmedlemmar.
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Styrelsen har haft tolv protokollförda styrelsemöten utöver årsmötet och det
konstituerande mötet. YMFs verksamhet är nätbaserad och sköts gemensamt
av styrelsen. Ordförande har ansvarat för förbundets dagliga verksamhet och
sociala kanaler, vice ordförande har ansvarat för förbundets juridik.
Sekreteraren har ansvarat för protokoll och övriga frågor, kassören har
ansvarat för ekonomi. Ledamot har ansvar för marknadsföringsprylar.
Vår satsning 2019 var främst på marknadsföring, i all olika kanaler och på alla
möjliga vis. Det resulterade i ett antal olika produkter till våra medlemmar,
marknadsföringsfilmer och kläder. Vi arrangerade även ett medlemsevent
under hösten. Vi är nöjda med resultatet som har gett mer följare och
medlemmar i våra sociala media och fler medlemmar i förbundet. Året blev det
momentum vi hoppades på.
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Vi har nått vårt mål med medlemskapet i Hantverkarna, som är att våra
medlemmar ska få ta gesäll och mästarbrev. Det är nu verklighet.
Vi höll i år i det årliga Nordiska Massage Association-mötet här i Stockholm
och hade även i samband med detta ett mycket uppskattad event för våra
medlemmar samt besökare från andra Nordiska länder. Arbetet där med att få
till en standard när det kommer till utbildning för samtliga nordiska länder
fortgår.
YrkesMassörernas Förbund har under året mejlat tolv ut nyhetsbrev. Alla
nyhetsbrev finns även på vår hemsida, och under filer på vår facebooksida.

Projekt under året
• Vi har öppnat en webshop för kläder där våra medlemmar kan köpa
kläder med vår logga på eller bara loggan för att sätta på sina egna
kläder
• Vi har producerat flera filmer i olika längder för sociala
media/marknadsföring
• Vi har delat ut flaggor, kort, skyltar och reflexer – till våra medlemmar
• Vår facebookgrupp för alla yrkesmassörer har nu ökat till 458
medlemmar – 100 fler än förra året. Vår offentliga sida, ”Yrkesförbundet
massörerna” har nu 1517 följare, en ökning på drygt 500 från förra året.
• Vi har uppmanat våra medlemmar att synliggöra certifieringssigillet på
sina bokadirekt sidor. Detta ser vi som en viktig konkurrensfördel för
våra medlemmar.
• Våra yrkesverksamma medlemmar är också medlemmar i Hantverkarna
och kan välja att bli sökbara på deras hemsida. YMF’s medlemmar får
automatiskt tillgång till Hantverkarnas medlemsförmåner.
• Vi har ökat antalet annonser på Facebook för att öka synligheten och
antalet medlemmar. Detta har resulterat i fler besök på vår hemsida och
våra facebooksidor.
• Hemsidan har fått en ansiktslyftning och detta arbete fortsätter. Vårt
mål är att alla massörer ska kunna bli sökbara från vår hemsida.
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•
•

Vi har ett samarbete med Småföretagarnas där vi tillsammans arbetar
för att hitta vägar att samla vår splittrade bransch.
Vi har ett samarbete med Youth Zones i Sydafrika, där ordförande var i
januari och startade upp projektet vars mål är att lära ut massage till
människor i kåkstäder så dessa kan starta upp egna massageföretag
och komma ur sin rätt hopplösa situation. Tanken är att en YMFmedlem ska åka ner och jobba med projektet varje år.

Styrelsen
Styrelsen har haft produktiva arbetsmöten och jobbar i en mycket god anda.

Ekonomi
Medlemsantalet växer, ekonomin är god och styrelsen rekommenderar att
årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, alla som engagerat sig i YMF under det
gångna året och de som stödjer oss i vårt arbete att skapa det självklara
yrkesförbundet för BSM- och BMM-certifierade massörer.
Stockholm i mars 2020.

Styrelsen för Yrkesmassörerna
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