
Dette nyhetsbrevet inneholder informasjon om:   

1)  Innkalling til årsmøtet 2019 i Norges Massasjeforbund 
2)  Har du sendt ditt forsikringsbevis til Brønnøysundregistrene? 
 
  

1) Innkalling til Årsmøtet 2019 i Norges 
Massasjeforbund 

Tid: SØNDAG 31. mars 2019, kl 11:00 - 17:00 
Vi ber alle deltakere om å være ute i god tid, slik at møtet kan starte presis. 
Årsmøtet er forbundets høyeste besluttende organ. Alle medlemmer med betalt kontingent har 
stemmerett. Årsmøtet er gratis og inkluderer lunsj. 

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo 
Inngang på høyre side av bygningen. 

Påmeldingsfrist : mandag 25.mars.   Du melder deg på ved å sende en e-post til 
epost@massasjeforbundet.no.  Alternativt ved å ringe oss på 22.33.10.90. 
 
Det gjenstår fortsatt noe arbeid med handlingsplanen og innstillingen fra valgkomiteen, samt 
styrets innstilling til ny valgkomité . Alle årsmøtedokumentene finner du på innlogget område på 
https://massasjeforbundet.no/ så snart de er ferdigstilt. 

 

Program: 
10:30  - 11:00 Ankomst, registrering m kaffe/te 
11:00 -  11:15  Styret ønsker velkommen 
11:15  - 13:00  Årsmøtets dagsorden 
13:00  - 14:00 Lunsj 
14:00  - 17:00  Årsmøtets dagsorden, oppsummering og avslutning 

 

Årsmøtets dagsorden: 
1. Godkjenne fremmøtte medlemmer og representanter, samt telle opp de stemmeberettigede og 
fullmakter. 
2. Godkjenne innkalling og dagsorden.  
3. Velge ordstyrer og sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 
4. Behandle og godkjenne styrets årsberetning for 2018. 
5. Behandle og godkjenne årsregnskap for 2018 samt meddele styret økonomisk ansvarsfrihet for 
perioden fram til årsmøtet. 
6. Fastsette medlemskontingent for 2020 
7. Styrets honorar i 2019 
8. Forslag til budsjett for 2019 
9. Forslag til handlingsplan for 2019 
10. Behandle innkomne forslag og saker 
11. Velge nytt forbundsstyre 
12. Velge valgkomité og nytt medlem til etisk råd.  
 

Hvordan finner jeg frem til årsmøtet? 
Litteraturhuset i Oslo ligger ved hjørnet av Slottsparken ved krysset Parkveien/Wergelandsveien, 
se kart nederst på Litteraturhusets kontaktside: http://litteraturhuset.no/kontakt-oss/ 
  

Trenger du overnatting i forbindelse med årsmøtet? 
Vi oppfordrer medlemmene våre til å hjelpe tilreisende medlemmer med innkvartering.   
Både tilbud om overnattingsplass og behov kan postes på forumet, se 
https://www.facebook.com/groups/5676624228/ 
 

epost@massasjeforbundet.no
https://massasjeforbundet.no/
http://litteraturhuset.no/kontakt-oss/
https://www.facebook.com/groups/5676624228/


Forslag og saker 
Forslag og saker må skriftlig meldes innen søndag 17. mars, til epost@massasjeforbundet.no. 

 

Reiseutgifter og dekning av kostnader 
Forbundet dekker reiseutgifter over kr. 500,- tur/retur med en øvre grense på kr 1.500,- 
mot dokumentasjon av reiseutgifter.  Årsmøtets program inkludert lunsj er gratis for alle 
medlemmer. 

 

Endelig dagsorden 
Endelig dagsorden etter innkomne forslag legges ut på www.massasjeforbundet.no 
1 uke før årsmøtet. 

 

Protokoll fra årsmøtet  
I etterkant av årsmøtet legges årsmøteprotokoll ut på www.massasjeforbundet.no. For å få 
tilsendt dokumenter i papirformat etter årsmøtet, ta kontakt med NMF på epost@massasjeforbundet.no 
 

Velkommen til årsmøtet 2019!  

 

2)  Har du sendt ditt forsikringsbevis til 
Brønnøysundregistrene? 
Med betalt kontingent kvalifiserer du til fortsatt mva-unntak gjennom oppføring i Registeret for 
utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. For å fortsatt stå oppført i Registeret 
må du huske å sende forsikringsbeviset ferdig utfylt og undertegnet til: Brønnøysundregistrene, 
Registeret for utøvere av alternativ behandling, 8910 Brønnøysund.  NB! Fristen er i dag 28. 
februar. Du kan også sende forsikringsbeviset med skannet signatur til  altbas@brreg.no 

Forsikringen er KUN gyldig dersom du har betalt inn medlemskontingenten. 

Du kan laste ned forsikringsbeviset her: Forsikringsbevis 2019 

 
Dersom du er sent ute med å betale kontingenten må du være klar over at forsikringen gjennom 
NMF opphører fra i morgen 1. mars.  Har du av en eller annen grunn problemer eller spørsmål 
rundt kontingentinnbetalingen, ta kontakt med forbundet! 
 
 

Vi håper å se deg på Årsmøtet! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret og administrasjonen i Norges Massasjeforbund  

 

mailto:epost@massasjeforbundet.no
mailto:epost@massasjeforbundet.no
altbas@brreg.no


NORGES MASSASJEFORBUND
RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2018 - 31.12.2018

 Regnskap Budsjett Regnskap    
2018 2018 2017  

INNTEKTER:  
MEDLEMSKONTINGENTER 1 843 385 1 796 550 1 661 650   
FORSIKRING 245 000 240 800 240 800   
RENTEINNTEKTER 6 193 6 000 6 333   
ANDRE INNTEKTER NETTO 58 979 70 000 69 130   
SUM INNTEKTER: 2 153 557 2 113 350 1 977 913   

 
KOSTNADER:  
Lønnskostnader:
STYREHONORAR Note2 120 000 120 000 50 000   
LØNN OG HONORAR Note 2 740 415 735 549 869 219  
OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON 35 195 38 705 39 102  
FERIEPENGEAVSETNING 87 890 88 265 104 357  
ARBEIDSGIVERAVGIFT 138 948 121 616 150 174   
Sum lønnskostnader: 1 122 448 1 104 135 1 212 852

Andre driftskostnader:
KONTORREKVISITA OG UTSTYR 21 050 30 000 12 531   
LEIE LOKALER 71 889 55 000 52 848  
PORTO/FRANKERING/UTSENDELSER 6 618 20 000 56 089   
VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE/UTSTYR 38 655 50 000 71 042  
GEBYRER BANK ETC 7 162 7 000 7 392      
REISER OG MØTEUTGIFTER 16 909 20 000 13 711   
OPPGAVEPLIKTIG REISEUTGIFTER 16 532 5 000 16 282  
REGNSKAP OG ADMINISTRASJON 100 000 100 000 150 000   
ADVOKAT OG ANDRE TJENESTER 35 540 25 000 37 563   
BIDRAG SABORG 15 000 15 000 15 000  
HONORAR/ARBEID HJEMMESIDE/WEB, SPECTRA 0 0 14 741  
TELEFON OG INTERNETT 16 773 17 000 14 079   
PROFILERING, MARKEDSFØRING & MESSER 67 719 100 000 13 702   
MEDLEMSMATERIELL 0 20 000 0
FORSIKRINGSPREMIE FOR MEDLEMMER 234 450 234 450 234 295   
FORSIKRINGSPREMIE KONTOR/ANSATTE 3 658 3 658 3 584
ÅRSMØTE 7 500 15 000 20 515   
EGNE SEMINAR/KURS/MESSER (Overskudd kurs: -38.421,-) -27 092 30 000 34 609   
STRØM 3 739 5 500 5 530
INVENTAR OG UTSTYR 12 373 10 000 0
DIVERSE (Flyttekostn: 10.787,-inkl.) 10 885 10 000 2 743   
Sum andre driftskostnader: 659 360 772 608 776 256

   
SUM KOSTNADER: 1 781 808 1 876 743 1 989 108  

 
UNDERSKUDD(-)/OVERSKUDD 371 749 236 607 -11 195  
Prosjekt: Hjemmeside 124 416 200 000
Overskudd etter prosjekt-kostnad 247 333 36 607



 

Balanse pr 31. desember 2018 31.12.2018  

EIENDELER:
DEPOSITUM LOKALER 18 699
BANKBEHOLDNING Note 3 1 201 874  
FORDRINGER, MEDLEMMER 7 664
ANDRE FORDRINGER 17 061

SUM EIENDELER: 1 245 298  

GJELD OG EGENKAPITAL:
FORSKUDDSINNBETALINGER FOR NESTE ÅR Note 4 40 135  
LEVERANDØRGJELD 40 380
SKYLDIG SKATTETR/ARB.G.AVGIFT 108 866
FERIEPENGEAVSETNING 100 282
SKYLDIG STYREHON MED AGA 3 423

SUM GJELD: 293 086  

EGENKAPITAL: 952 212  

SUM GJELD OG EGENKAPITAL: 1 245 298  



REGNSKAPSPRINSIPPER

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser 
og reglene som følger av god regnskapsskikk.

FORDRINGER

Fordringer er ført opp i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester.
Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende
inntekter inntektsføres.

NOTE NR 1 – ANTALL ANSATTE

Forbundet har to fast ansatte ved utgangen av året; en daglig leder og en sekretær.

NOTE NR 2 – YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V.

Daglig leder har mottatt kr 457 154,- i lønn.
Styrets leder har mottatt kr 60 000,- i styrehonorar.

NOTE NR 3 – BANK OG KONTANTER

Inkludert i bankbeholdninger er bundne skattetrekksmidler på kr 69 882,-

NOTE NR 4 – FORSKUDDSINNBETALINGER FOR NESTE ÅR

Beløpet gjelder innbetaling av kontingenter, forsikring for året 2019 som er mottatt i 2018.

NOTER FOR REGNSKAPSÅRET 2018
NORGES MASSASJEFORBUND
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Årsberetning 2018 for Norges 
Massasjeforbund  
 
 

INNLEDNING 
2018 var et travelt og godt år for Norges Massasjeforbund. Mange medlemmer var engasjert i 

ulike aktiviteter og det ble gjort mye godt arbeid i styre, administrasjon, valgkomité, etisk råd 

og strategiutvalg samt i ulike andre utvalg satt ned av styret.  Vi deltok på 2 messer og 

gjennomførte et vellykket og fulltegnet kurs med Til Luchau i "Head, Neck & Jaw" og 

”Migraines and Headaches” i forbindelse med årsmøtet 18. mars .  På massasjens dag 12. mai 

hadde vi en markering med gratis massasje foran Stortinget. I september flyttet vi til nye 

lokaler i Karl Johans gate 5, og vi la i løpet av året ned mye arbeid i den nye 

personopplysningsloven GDPR og nye nettsider for forbundet. 

 

Årsmøtet 2018 
Årsmøtet ble avholdt søndag 18. mars 2018 kl 11:00 - 17:00 på Norsk Taiji senter i 

Kirkegaten 1-3 i Oslo.  21 deltakere ved møtestart og 3 stemmefullmakter. Det ble vedtatt en 

kontingent på kr. 2820,- eksklusiv forsikring for 2019.  

 

Valg av nytt styre 
Styreleder  Vivi Ann Waggestad   Valgt for 2 år 

Nestleder  Tom E. Ødegård  Ett år igjen av perioden 

Styremedlem  Ellen M. Thorsen  Ett år igjen av perioden 

Styremedlem  Morten Strøm Hagen  Ett år igjen av perioden 

Styremedlem  Johnny Andersson  Valgt for 2 år 

Varamedlem    Bente Løkke Sørensen Valgt for 1 år  

Varamedlem  Shino Wilberg   Valgt for 1 år 

 

Valgkomité 
Leder   Therese Hansen  Valgt for 3 år 

Medlem  Kari Lise Herland  Ett år igjen av perioden 

Medlem  Kathrin Schulze  Ett år igjen av perioden 
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Etisk Råd 
Leder   Marit Broch Johansen  Ett år igjen av perioden 

Medlem  Renate Gjernes  Ett år igjen av perioden 

Medlem  Anette Torp   Ett år igjen av perioden 

Medlem  Kai Kjartan Høgberg  Valgt for 2 år 

Vara   Wenche H. Slavolden  Valgt for 1 år   

Styremøter 
Det ble avholdt 7 styremøter i løpet av året:  17.1, 14.2, 18.4, 13.6, 22.8, 17.10 og 7.12. Styret 

har i tillegg hatt fortløpende kontakt pr. telefon, e-post og online arbeidsforum. Alle 

styremøter ble gjennomført sammen med administrasjonen på NMFs kontor i Oslo. 

 

Arbeidsgrupper 
Vi har i 2018 hatt arbeidsgrupper som har arbeidet med  
- Etablering. Etablerermøte åpent for alle på Axelsons 28. august. 

- Strategi og utdanning. Fagkonferansen 29.-30. mars 2019. 

- Markedsutvalget. Ny Helsebrosjyre. 

- Ny hjemmeside 

 

Medlemsutvikling 
Pr. 31.12 2018 hadde Norges Massasjeforbund: 

 

693 fullverdige medlemmer med forsikring gjennom NMF 

    6 fullverdige medlemmer med forsikring i annet selskap 

  33 medlemmer i permisjon 

121 studentmedlemmer, hvorav 8 har vært studentmedlem i over 2 år. 

    8 støttemedlemmer 

 

Vi hadde gjennom året en positiv medlemsutvikling med en vekst tilsvarende 18 fullverdige 

medlemmer.   

 

 

LØPENDE OPPGAVER 
Administrasjon  
NMFs administrasjon flyttet 1. september fra Rådhusgata 20 til Karl Johans gate 5 i Oslo, et 

steinkast fra Oslo S og Jernbanetorget T-bane. Flytteprosessen gikk fint uten store ekstra 

kostnader, husleien er omtrent som tidligere, og det er nå enda enklere å besøke oss for dem 

som reiser kollektivt. 

 

Ved avslutningen av 2018 arbeidet medlemsansvarlig Berit Skyttern i 75% stilling, og daglig 

leder Anders Jensen i 80% stilling ved NMF's administrasjon. 

  

Medlemsoppfølging og Regweb 
Medlemssystemet Regweb som vi innførte rett etter årsmøtet i 2017 er nå godt innkjørt. 

Administrasjonen har overtatt all medlemsadministrasjon inkludert fakturering, registrering 
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av betalinger og betalingsoppfølging.  Alle kontingentfakturaer blir nå sendt ut digitalt. Det 

samme gjelder medlemsbevis og annen medlemsinformasjon.  

 

I forbindelse med at vi fra 2018 overtok all betalingsoppfølging innledet vi et samarbeide med 

et eksternt byrå, Crone AS for å hjelpe oss med dette. Erfaringene med dette samarbeidet så 

langt er positive. 

 

NMFs arbeid skal kjennetegnes av god service til alle våre medlemmer. Administrasjonen 

svarer på henvendelser pr. telefon, brev og e-post som handler om alt fra opplysninger om ny 

e-postadresse, til spørsmål knyttet til å starte egen virksomhet, informasjon om Registeret for 

utøvere av alternativ behandling, fritak for mva, skattefritak for bedrifter ved bedriftsmassasje 

m.m. Vi gir også informasjon til de som ønsker å bli massører, og til massører som ønsker å 

bli medlem. Her forteller vi om hvilke fagkrav NMF stiller og hvilke skoler som er godkjente 

for å få medlemskap i NMF.  

 

Administrasjonen tar imot bestilling på markedsføringsmateriell, forfatter 

nyhetsbrev/informasjon som legges ut på nettsiden, og bistår med å sette inn annonser for 

klinikker som søker massører/massasjeterapeuter.  

 

AKTIVITETER GJENNOM ÅRET 
Messer 
På messene informerer vi om klassisk massasje og forbundets arbeid, og vi gir publikum en 

mulighet til å prøve ut vår flotte behandlingsform. 

 

Health & Beauty Scandinavia, Telenor Arena 2.-4. februar 2018. 
Etter sommerferien i 2017 hadde vi et møte med Atlagon AS som arrangerer Health & Beauty 

messene ca. hvert annet år.  Vi forhandlet frem en avtale med dem om gratis standplass 

(lounge på ca 30m2) for NMF på H&B messen 2.-4. februar 2018 med gratis kurslokale for 

førstehjelpskurs, gratis profilering av deltakelsen i SpaBeauty magasinet og gratis inngang for 

alle NMF medlemmer på messen. Vi inngikk en samarbeidsavtale med Ryggforeningen og 

sto sammen med dem på messen. Ryggforeningen hadde laget et skriv som ble delt ut til 

besøkende som beskrev nytten ryggpasienter kan ha av massasje. Messe og kurs ble vellykket 

gjennomført. 

 

Body, Mind, Spirit, Norges Varemesse, 23.-25. november 2018.  
NMF hadde en fin stand sentralt i messeområdet. Vi informerte besøkende om forbundet og 

nytten av massasjebehandling, samt at alle som ønsket det fikk tilbud om en gratis 

behandling. Mange besøkte standen vår!. 
 

Årsmøtet 2018 
Årsmøtet ble avholdt søndag 18. mars 2018 kl 11:00 - 17:00 på Norsk Taiji senter i 

Kirkegaten 1-3 i Oslo. 

 

Kurs 
Vi startet sommeren 2017 med å planlegge kursene knyttet til årsmøtet 2018.  Kursholder var 

Til Luchau fra Advanced Trainings med Ramona Peoples som assistent. Det var to kurs, ett i 

”Migraines and Headaches” 15. Mars, og ett i ”Head, Jaw and Neck” 16. Og 17. Mars. Begge 

kursene var fulltegnet med venteliste. 
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Massasjens dag 12. mai 
Etter sommerferien 2017 søkte vi Stortinget om markering på Eidsvolds plass 12. Mai 2018. 

Søknaden ble innvilget i februar 2018. NMF hadde en fin markering fra kl 12:00-14:00 der vi 

delte ut informasjonsmateriell, snakket med publikum og lot interesserte få prøve vår flotte 

behandlingsform.  

 

Muskel- og skjeletthelsedagen 30. mai 
Blir hvert år arrangert av Rådet for muskel- og skjeletthelse. Rådet arbeider for en bedre 

muskel- og skjeletthelse i befolkningen ved å være en pådriver for forebygging og behandling 

av muskelskjelettskader, -sykdommer og –plager. Helseprofesjonsorganisasjoner som er med 

i Rådet er Kiropraktorforeningen, Fysioterapeutforbundet, Privatpraktiserende 

fysioterapeuters forbund, Faggruppe for psykomotorisk Fysioterapi og Norsk 

Manuellterapeutforening. I tillegg til en rekke pasientorganisasjoner, Helsedirektoratet, 

Forskningssenter for Muskel- og skjeletthelse (FORMI) og Statens arbeidsmiljøinstitutt 

(STAMI). NMF er invitert til, og deltar på møtene, men er i likhet med andre 

profesjonsorganisasjoner for behandlere utenfor det autoriserte helsevesen ikke formelt 

medlem av rådet. Det årlige møtet finner sted i Helsedirektoratet og er en nyttig nettverks- og 

læringsarena for NMF. 

 

Ny web-side 
Vi startet etter sommeren 2017 arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjoner og innhente 

tilbud på  nye websider for NMF. Årsmøtet 2018 avsatte prosjektmidler til dette arbeidet. 

Etter en grundig vurdering falt valget på Digipoint AS som leverandør av ny webside for 

NMF.  Administrasjonen har lagt ned betydelig arbeid med de nye sidene som ble lansert 11. 

desember 2018. Nettsidene er integrert med medlemssystemet Regweb.  

 

GDPR 
General Data Protection Regulation (GDPR) ble norsk lov sommeren 2018 og forbundet la 

ned mye arbeid i forberede oss selv og medlemmene på de nye kravene.  Vi utarbeidet i 

samarbeid med vår advokat anbefaling til rutiner for medlemmene sammen med nytt 

egenopplysningsskjema og forslag til personvernerklæring. 

 

Vertskap for Nordisk Bransjerådsmøte i Drammen  

NMF var i 2018 vertskap for det årlige møtet i Nordisk Bransjeråd for massasje (NMA) og 

møtet gikk av stabelen på Scandic Ambassadør Drammen 14. og 15. september med deltakere 

fra Finland, Island, Danmark Sverige og Norge.  Møtet er et nyttig forum for 

erfaringsutveksling mellom de nordiske landene. To av deltakerne fra møtet, Gunna Høigaard 

fra Danmark og Unnur Kolka fra Island vil ha innlegg på NMFs Fagkonferanse i mars 2019. 

 

Samarbeide med Norges Naprapatforbund 
Vi innledet sommeren 2018 et samarbeide med Norges Naprapatforbund rundt 

implementering av GDPR, og Styreleder og daglig leder hadde i etterkant av dette et møte 

med ledelsen i Napratforbundet der vi diskuterte et tettere samarbeid fremover, bl.a. deres 

deltakelse på fagkonferansen i mars 2019. 

 

Planlegging av Fagkonferansen 29.og 30. mars 2019 

Strategiutvalget, styret og administrasjonen hadde fra sensommeren og utover en rekke møter 

og tett kontakt for å planlegge Fagkonferansen som vil finne sted i Kjelleren på 

Litteraturhuset i Oslo, 29. og 30. mars 2019, rett i forkant av årsmøtet. 
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Kontakt med ledelsen og elevene på de godkjente skolene 
Vi har i løpet av året hatt informasjonsmøter med elevene på de godkjente skolene, både rene 

"elevmøter" der vi har informert om forbundet og studentmedlemskap, og etablerermøter som 

er åpne både for elever og de som er ferdige med utdanningen.  

På etablerermøtene blir det gitt informasjon om forbundet. Vi snakker mye om oppstartsfasen 

og etablering. Selskapsformer, markedsføring, markedsføringsloven, kontrakter og hvordan ta 

vare på seg selv som terapeut. 

 

Tema på etablerermøter: 

 - MVA-unntak og Register for utøvere av alternativ behandling 

- Hva er viktig å tenke på når du jobber som massør 

- Litt om enkeltpersonforetak og A/S 

- Erfaringer fra arbeidslivet 

- Markedsføring 

- Klientbehandling og gjenkjøp 

- GDPR 

- Ta vare på egen fysisk og psykisk helse  

- Hva kan NMF hjelpe deg med?  

 

Etablering av lokallag i NMF 

Arbeidet med å starte lokallag i NMF startet våren 2017 og mandat for arbeidet ble utarbeidet. 

Først ut var fylkene Vestfold og Buskerud, disse gruppene er i gang med egne lukkede 

Facebookgrupper som kontaktforum, og det ble i 2018 jobbet fortløpende med å få på plass 

lokallag i flere fylker. 

Forsknings- og utdanningsutvalget 
Utvalget ble nedsatt av styret i oktober 2018, med varamedlem i styret og initiativtaker til 

utvalget, Shino Wilberg som leder. NMF's forsknings- og utdanningsutvalg skal være et 

rådgivende fagutvalg for Norges Massasjeforbund i spørsmål som omhandler forskning og 

utdanning innen massasjefaget.  Utvalget er allerede godt i gang med sitt arbeid og har knyttet 

kontakt med NAFKAM og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

REK. 

 

Samarbeide med pasientorganisasjoner 
Vi innledet i 2017 et samarbeide med Ryggforeningen og hadde en annonse i deres 

informasjonsbrosjyre. På messen Health & Beauty Scandinavia, Telenor Arena 2.-4. februar 

2018 delte vi stand med dem og Ryggforeningen hadde laget et skriv som ble delt ut til  

publikum som beskrev nytten ryggpasienter kan ha av massasjebehandling. 

 

Vi hadde tidlig i 2018 et samarbeidsmøte med ledelsen i Landsforeningen for kvinner med 

bekkenleddsplager - LKB. De deltok på årsmøtet i NMF og gjorde rede for sitt arbeid og sine 

erfaringer med massasje som lindring og behandling for sine medlemmer. LKB er også  

interessert i et samarbeid som kan være med på å heve kompetansen hos våre medlemmer, og 

hvor vi kan veilede og informere bekkenløsningspasienter og gi disse informasjon om LKB. 

Nytt digitalt medlemsblad - "Massasjeterapeuten" 
Mot slutten av året startet arbeidet med et nytt digitalt fagblad for medlemmene i Norges 
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Massasjeforbund. Fagbladet planlegges utgitt 4 ganger per år, og første utgivelse og lansering 

er planlagt sendt ut til alle medlemmer i forbindelse med NMF Fagkonferanse og årsmøte 29.-

31. mars 2019. 

 

UTVIKLING AV MEDLEMSFORDELER 
 
Markedsmateriell for medlemmene 
NMF har som mål og kunne tilby medlemmene et allsidig utvalg av markedsmateriell av høy 

kvalitet. Vi har lagerført en rekke produkter som kan bestilles tilsendt i posten fra NMF 

administrasjon, eller lastes ned som PDF for egen utskrift eller trykk.  Oversikt og 

bestillingsinformasjon ligger under menypunkt 7. "Bestill markedsføringsmateriell "når du er 

logget inn som medlem på www.massasjeforbundet.no. 

 

Nytt i 2018 er en 8 siders informasjonsbrosjyre "Massasjeterapi - En trygg behandlingsform"   

i A5 format, spekket med informasjon om de helsemessige gevinstene man kan oppnå ved 

massasjebehandling. 

 

Produktoversikt 
- Brosjyre, A5-format, 8 sider - "Massasjeterapi - En trygg behandlingsform" 

- Brosjyre, A5-format, 8 sider - "Trenger du massasje?"  

- Brosjyre, A6-format, 8 sider - "Trenger du massasje?"  

- Gatebukk/plakat 50cm x 70cm, frisk turkis - "La ikke hvem som helst behandle deg!" 

- Brosjyre, A5-format, 4 sider - "Bedriftsmassasje", - plass til å lime på eget 

 visittkort bak. 

- Kulepenner med "Norges Massasjeforbund" 

 - Brosjyre rettet inn mot medlemsverving 

- Video om klassisk massasje 

- Animasjonsfilm om klassisk massasje 

- Brosjyrefolder, brettet to ganger fra A4 - Kvalitet og seriøsitet (med og 

 uten Tiltrykk)  

 - Logoklistremerke, stor 15,5 cm, blå logo - hvit bakgrunn 

- Logoklistremerke, stor 15,5 cm, hvit logo - gjennomsiktig bakgrunn, for vindu 

- Logoklistremerke, middels, 9, 5 cm blå logo - hvit bakgrunn 

- Logoklistremerke, lite, 2,8 cm, blå logo - hvit bakgrunn  

- NMF drikkeflaske (for øyeblikket utsolgt) 

- Refleksbånd med NMF-logo (for øyeblikket utsolgt) 

- Piquetskjorter med brodert NMF-logo i M/K, sort og hvit og ulike størrelser.   

- Roll-ups produsert i 2017. PDF kan lastes ned fra hjemmesiden 

 

Avtalemaler og kontrakter som du kan benytte i din praksis 
For å klare seg bra som Massør/Massasjeterapeut MNMF er det ikke nok å være god til å gi 

behandlinger.  Det er også viktig å ha gode og ryddige rammer for virksomheten. Vi får 

mange henvendelser fra medlemmene vedrørende arbeidsavtaler, leieavtaler og avtaler om 

bedriftsmassasje. I samarbeid med vårt advokatfirma Nordia Law har vi utviklet maler for 

noen av de mest benyttede avtalene. Du finner disse under menypunkt 11 "Benytt gode 

kontrakter" når du er logget inn som medlem.   

 

Dette arbeidet har vært bevisstgjørende i forhold til hva slags avtaler som vil bli vurdert som 

gangbare av skatte- og arbeidsmyndigheter.  Er du f.eks. selvstendig næringsdrivende og har 
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en leieavtale med en klinikk/foretak der du betaler en prosentvis del av din omsetning som 

leie, vil dette av skattemyndigheter og arbeidstilsyn mest sannsynlig bli sett på som et 

arbeidsforhold, der du har rettigheter som arbeidstaker og der utleier vil risikere å måtte betale 

arbeidsgiveravgift. 

 

Du bør i enhver avtale sørge for at journalopplysninger er forsvarlig sikret. Disse skal ikke 

videreformidles uten at det er innhentet samtykke fra klienten. Dersom du inngår en leieavtale 

bør du også ha eierforhold til din klientdatabase, slik at du kan ta med deg denne dersom du 

avslutter ditt samarbeid med klinikken/foretaket. 

 

Gratis studentmedlemskap inkludert forsikring til alle elever ved de 
utdanningene NMF har godkjent 
NMF tilbyr gratis studentmedlemskap inkludert forsikring til elevene ved de utdanningene 

forbundet har godkjent. Tilbudet om gratis studentmedlemskap gjelder frem til avlagt 

eksamen og er avgrenset til maksimum to år. Etter at eksamen er gjennomført må 

medlemskapet oppgraderes uten unødig opphold til ordinært medlemskap for at forsikring 

skal være gyldig og øvrige medlemsfordeler gjelde.  Ordningen kom i stand i et samarbeid 

med Gjensidige forsikring som sponser forsikringen til elevene, mens forbundet sponser 

øvrige kostnader forbundet med studentmedlemskapet. 

Forskningsbaserte delevennlige artikler om klassisk massasje 
En rekke artikler produsert av NMF er tilgjengelig via nettsiden, - her er et utvalg: 

- "Hos massøren" - Hvordan foregår en typisk behandling hos en av våre medlemmer. 

- "Hvordan jobber en massør?" - Informasjon om hvordan en massør arbeider. 

- "Ved hvilke tilstander kan massasje benyttes?" - Indikasjoner for behandling. 

- "Massasjens effekter" - Om helsefremmende effekter av massasje. 

- "Massasjens historie" - Fra før oldtiden og frem til i dag. 

- "Massasje ved spenningshodepine" 

- "Massøren undersøker muskelsamspillet ved triggerpunktbehandling" 

- "Bedriftsmassasje - lønnsom forebyggende behandling" 

- " Massasjebehandling ved posttraumatisk stressyndrom" 

- "De urørlige - geriatrisk massasje" 

- "Korsryggsmerter - kombinér trening med klassisk massasje" 

- "Bindevevsmassasje ved fibromyalgi" 

- "Massasje lindrer for kreftpasienter" 

- "Massasje og høyt blodtrykk" 

 

Offentlig anerkjent tittel og unntak fra mva 

Som medlem i NMF er du medlem i en offentlig godkjent behandlerorganisasjon. Dette betyr 

at NMF har rett til å registrere sine medlemmer i Registeret for utøvere av alternativ 

behandling, og medlemmet er etter registrering fritatt for mva.   

 

Etter registrering i Registeret kan man benytte titlene: ”Registrert Massør MNMF” eller 

”Registrert Massasjeterapeut MNMF”, avhengig av de formelle utdanningskrav som 

Helsedirektoratet har godkjent at NMF knytter til titlene. 

 

Kollektiv forsikringsordning 
Som NMF medlem nyter du godt av vår kollektive forsikringsordning i Gjensidige forsikring. 

Hvert medlem er forsikret for 10 millioner kroner og forsikringen gjelder både fysisk og 
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psykisk skade. Du er dekket av forsikringen også dersom du benytter andre 

behandlingsformer i tillegg til klassisk massasje, så lenge du kan dokumentere at du har 

tilegnet deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å praktisere behandlingsformen, og 

denne ikke er i strid med norsk lov.  Studentmedlemmer er også dekket fullt ut, og vi har 

beholdt vår lave egenandel på kr 6000,-. For at forsikringen skal være gyldig må det ha vært 

ført behandlingsjournal. 

 

Gratis juridisk rådgivning 
Som medlem i NMF har du rett til gratis første gangs konsultasjon hos våre advokater i 

Nordia Law.  Rådgivningen er gratis uansett hva du ønsker å få råd om, - det trenger ikke å 

være knyttet til ditt yrke som massør/massasjeterapeut.   

 

Gode tilbud på varer og tjenester til din virksomhet 
NMF arbeider kontinuerlig med å fremforhandle gode tilbud til våre medlemmer. Følg med 

på fanen "Medlemsfordeler" i megamenyen på de nye nettsidene. 

 

Massasjeforbundet.no  
Hjemmesiden er vår viktigste markedsføringskanal, med informasjon om klassisk massasje, 

forbundets arbeid, og hvordan man enkelt kan komme i kontakt med en NMF godkjent 

behandler i sitt nærområde.  Massasjeforbundet.no ble relansert på ny plattform 11. desember 

2018 integrert med medlemssystemet Regweb. Sidene har nå et moderne grafisk utrykk, er 

responsive, og leses godt fra ulike skjermstørrelser. 

 

På hjemmesiden legges det også ut informasjon om bedrifter og klinikker som søker 

massører, man finner en samlet oversikt over alle medlemsfordeler, og man kan som medlem 
finne nyttig informasjon og verktøy som man kan benytte i markedsføringen av sin praksis.   

 

Sosiale medier 
Norges Massasjeforbund sin  bedriftsside på Facebook er vårt "vindu" utad på Facebook med 

over 2000 "likes", og er en viktig kontaktflate mot medlemmer og publikum.  
I tillegg har NMF et lukket medlemsforum på Facebook, eksklusivt for våre medlemmer, som 

er et levende forum for faglige diskusjoner, informasjon om kurs og publisering av 

forskningsresultater og politikk på vårt område.  Dette forumet har når rapporten skrives 560 

medlemmer. NMF har  også egen side på Instagram, hovedsakelig med bilder fra aktiviteter 

og arbeid. 

 

Offentlig informasjon om klassisk massasje 

Det er et mål for NMF å få mest mulig drahjelp fra det offentlige i forhold til informasjon om 

klassisk massasje.  På den måten kan vi nå mange flere, samtidig som informasjon fra det 

offentlige gir økt troverdighet og tyngde, noe som er viktig for å bygge opp et positivt 

omdømme og økt anerkjennelse for yrket vårt.  Viktig informasjon om NMF og klassisk 

massasje finner man på Nasjonalt Informasjonssenter For Alternativ Behandling (NIFAB) sin 

nettportal www.nifab.no. 

 

Ny brosjyre rettet mot leger og annet helsepersonell 
Det er et stort informasjonsbehov hos leger og annet helsepersonell. Pasientene har også et 

stort informasjonsbehov. NMF laget i 2018 en ny brosjyre som informerer om hvordan en 

massasjebehandling foregår og ved hvilke tilstander og plager klassisk massasje kan ha en 

positiv effekt. 

http://www.nifab.no/
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Animasjonsfilm 
Høsten 2017 startet arbeidet med en animasjonsfilm om NMF og klassisk massasje i 

samarbeid med VDL Productions.  Filmen ble ferdigstilt over nyttår i 2018 og har satt ny 

rekord i delinger på sosiale medier! 

 

Informasjonsfilm og brosjyre om medlemsfordeler 
På www.massasjeforbundet.no har vi liggende på forsiden en delbar informasjonsfilm om 

klassisk massasje og NMF, samt en brosjyre om medlemsfordeler. 

NMFs representasjon i- , og samarbeid med andre 

organisasjoner 

Nafkam og Nafkams fagråd 
Vi har gjennom året hatt god kontakt med Nafkam og Nafkams fagråd.  Vi har via fagrådet 
gitt innspill på temaer vi mener det bør forskes på i tilknytning til massasje, og både Nafkam 
og fagrådet har sagt ja til å delta på NMF's Fagkonferanse 29. og 30. mars 2019. 
 
SABORG  
NMF er medlem av Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner – SABORG.  
Imidlertid har SABORG en årrekke slitt i motvind og har manglet støtte fra både 
myndighetenes side og fra utøverorganisasjonene hvor bare et fåtall organisasjoner er med.  
På ekstraordinært Representantskapsmøte i SABORG i juni 2016 ble det derfor bestemt å 
legge om til en forenklet driftsmodell med en ulønnet styringsgruppe på 3 personer samt 
sekretær, og radikalt redusere kontingenten som medlemsorganisasjonene betaler. For NMF 
sin del betyr det at kontingenten gikk ned fra kr 90000,- i 2016, til kr 15000,- i 2017 og 2018.   
På SABORG sitt Kontaktforum 14. Februar 2018 deltok et stort antall utøverorganisasjoner 
både i utenfor SABORG, samt NAFKAM, NIFAB, Forbrukertilsynet og Helse- og 
Omsorgsdepartementet. Det kom tydelig frem på møtet at organisasjonene innen alternativ 
behandling i Norge er svært splittet i synet på fagkrav knyttet til Registerordningen.   
 

Norsk Bransjeråd for massasje (NBM) 
Bransjerådet består av NMF og de skolene som er godkjent av forbundet.  
NBM arbeider med kvalitetssikring og utvikling av utdanningen, godkjenning av skoler, og 
saker som er av felles interesse for forbundet og skolene. Følgende skoler er med: Axelsons 
BWS, Institutt for Helhetsmedisin (IFH), Balanz, Massasje- og terapiskolen i Tromsø samt 
Jens Melgaards massasjeutdanning.  
Samarbeidet med skolene må betegnes som tillitsfullt og godt, men vi trenger å styrke 
samarbeidet med de minste skolene. Dette er viktig både i forhold til videre arbeid med 
utvikling av utdanningen i klassisk massasje og rekruttering av nye medlemmer til forbundet.  
 

Nordisk Bransjeråd - NMA 
Viktigste sak på dagsorden har i mange år vært et samarbeid for å fremme en felles nordisk 
fagstandard/sertifisering. 
En utfordring er at forutsetningene i de nordiske land er forskjellige, en annen er at ikke alle 
sentrale aktører er med i det nordiske samarbeidet. 
Norge og NMF var vertskap for Nordisk Bransjeråd 14.- 15. September 2018. 



2019 - Budsjettforslag NMF Budsjett Regnskap Budsjett

INNTEKTER 2019 2018 2018
Medlemskontingent 1 988 100 1 843 385 1 796 550

Forsikring 246 750 245 000 240 800

Renteinntekter 6 500 6 193 6 000

Andre inntekter 60 000 58 979 70 000

Sum inntekter 2 301 350 2 153 557 2 113 350

KOSTNADER 2019 2018 2018
Lønn ansatte 814 538 740 415 735 549

Obligatorisk tjenestepensjon 38 715 35 195 38 705

Arb.giv avgift 152 843 138 948 121 616

Feriepenger 96 680 87 890 88 265

Styrehonorar 120 000 120 000 120 000

Sum kostnad lønn og styrehonorar 1 222 776 1 122 448 1 104 135

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Kontorrekvisita og utstyr 22 000 21 050 30 000

Leie lokaler 77 124 71 889 55 000

Porto og utsendelser 7 000 6 618 20 000

Vedlikehold programvare/support 50 000 38 655 50 000

Gebyrer Bank 7 500 7 162 7 000

Reise/møteutgifter 40 000 16 909 20 000

Oppgavepliktige reiseutgifter 20 000 16 532 5 000

Regnskap og administrasjon 112 500 100 000 100 000

Advokat og andre tjenester 30 000 35 540 25 000

Bidrag SABORG 15 750 15 000 15 000

Telefon/internett 18 000 16 773 17 000

Profilering, markedsføring og messer 100 000 67 719 100 000

Medlemsmateriell 50 000 0 20 000

Forsikringspremie medlemmer 245 000 234 450 234 450

Forsikringspremie kontor/ansatte 3 700 3 658 3 658

Årsmøte 20 000 7 500 15 000

Fagkonferanse 80 000 0 0

Egne kurs -20000 -27 092 30 000

Strøm etc 0 3 739 5 500

Inventar og utstyr 10 000 12 373 10 000

Diverse 10 000 10 885 10 000

Sum andre driftskostnader 898 574 659 360 772 608

SUM kostnader 2 121 350 1 781 808 1 876 743

Over/underskudd 180 000 371 749 236 607

Prosjekt hjemmeside 0 124 416 200 000

Prosjekt sertifiseringsordning 180 000 0 0

Overskudd etter prosjektkostnad 0 247 333 36 607
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Handlingsplan for Norges 

Massasjeforbund 2019 
 
 
 

INNLEDNING 
Norges Massasjeforbund er godkjent av Helsedirektoratet som yrkesorganisasjon for 

Massører og Massasjeterapeuter med rett til å registrere sine medlemmer i Registeret for 

utøvere av alternative behandlere i Brønnøysund. Registreringen gir mva-unntak og rett til, 

avhengig av kompetanse, å benytte titlene Reg.Massør MNMF og Reg.Massasjeterapeut 

MNMF i markedsføringen.  

 

Handlingsplanen er forankret i vedtektenes § 1-2 Formål:  Forbundets formål er å samle 

utøvere av massasje i Norge i et uavhengig forbund for å ivareta deres faglige, økonomiske og 

sosiale interesser ved å: - arrangere kurs. - legge til rette for god kommunikasjon mellom 

medlemmene. - arbeide for å gjøre massasje mer kjent og anerkjent hos befolkning og 

myndigheter. - samarbeide med andre organisasjoner med samme eller lignende formål. 

 

Det blir i 2019 viktig å styrke og videreutvikle den posisjonen NMF har som den 

toneangivende organisasjonen for massører og massasjeterapeuter i Norge. 

 

For å styrke kvalitetssikringen av massører har vi i budsjettet for 2019 satt av midler til å 

starte utviklingen av en sertifiseringsordning. 

 

Administrativt 
Ved inngangen til 2019 har vi ett år bak oss etter at vi overtok all fakturering, registrering av 

betaling, og betalingsoppfølging fra Lie Bedriftsservice. Faktura for medlemskontingent har 

blitt sendt til medlemmene pr. e-post 11. Januar, og alle ubetalte har, også via e-post, fått en 

vennlig betalingspåminnelse i februar.  Etter at denne har forfalt vil vi sende påminnelse pr. 

brev og i forhold til de som ikke betaler denne innen fristen vil vi benytte oss av et eksternt 

firma til videre oppfølging av de ubetalte per brev og telefon slik at resterende kontingent 

kommer inn.  

 

- For å gjøre det enklere å betale kontingenten vil vi undersøke om vi fra neste år kan tilby 

medlemmene e-fakturaavtale og avtalegiro. 

- Vi vil også gå gjennom rutinene for betalingsoppfølging ved innmelding og fakturering 

utenom hovedforfall. 

- Videre vil vi se på rutinene for innsending av forsikringsbevis til Brønnøysund og se om 

dette kan forenkles for medlemmene. 
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- Det er også ønskelig med en funksjonalitet hvor det enkelte medlem etter betaling mottar 

bekreftelse på innbetaling, gyldig medlemskap og forsikringsbevis (fullverdige medlemmer 

og studentmedlemmer). 

 

NMF fagkonferanse 29.-30. mars 2019 
Konferansen som vil finne sted på Litteraturhuset i Oslo har vært på tegnebrettet i flere år. 

Etter sommerferien i 2018 startet planleggingen for fullt med Strategiutvalget i lederrollen 

sammen med styret og administrasjonen i forbundet. Fagkonferansen er virkelig et stort løft 

for oss som yrkesgruppe og det er stort å oppleve den entusiasmen og oppslutningen 

konferansen har fått blant alle vi har invitert inn som deltakere.  Sentrale spørsmål som vil bli 

behandlet på konferansen er i hvilken retning vi skal velge å utvikle oss faglig og 

utdanningsmessig, og hvordan vi kan være med å bygge broer mellom ulike profesjoner innen 

muskelskjeletthelseområdet og opp mot det etablerte helsevesen. 

 

Utvikling av en sertifiseringsordning for massører i Norge 
Vi har i budsjettet for 2019 satt av midler til å starte utvikling av en sertifiseringsordning. 

Kvalitetssikring av medlemmene våre er helt avgjørende for å ivareta pasientsikkerhet og et 

godt omdømme for klassisk massasje, og vi ser frem til å gå løs på denne oppgaven! 

 

Behandlingsforsikring 
Vi vil i 2019 fortsette arbeidet med å komme inn på markedet for behandlingsforsikring.  

Erfaringene så langt er at det må legges ned et betydelig arbeid for å lykkes med dette. Vi tror 

at en sertifiseringsordning i denne sammenheng vil bidra til å styrke vår posisjon opp mot 

forsikringsselskapene. Selskapene må på den ene siden se de kommersielle mulighetene i et 

samarbeid med oss, samtidig som de må tenke på risiko, omdømme og pasientsikkerhet, da 

skal sertifiserte massører/massasjeterapeuter gjennom NMF være et trygt valg! 

 

Nye websider  

Nye nettsider ble lansert 11. desember i fjor med fullverdig integrasjon med medlemssystemet 

Regweb. De nye sidene har blitt godt tatt i mot og vi er fornøyd med Digipoint AS som 

leverandør.  Vi vil i 2019 jobbe videre med å utvikle de nye nettsidene i forhold til 

brukervennlighet for medlemmer og publikum. Vi vil også bruke ressurser på opplæring i 

wordpress, slik at administrasjonen blir gode på å legge ut stoff og redigere innholdet på 

sidene. 

 

Samarbeid med skolene 
I det daglige har NMF mest kontakt med Axelsons, IFH og Balanz.  Utdanningene til 

Massasje-og terapiskolen i Tromsø og Jens Melgaard er også godkjent av NMF og vi vil søke 

å integrere disse skolene i et tettere samarbeid. Norsk Bransjeråd for Massasje består av NMF 

og de godkjente skolene. Vi samarbeider blant annet om oppfølging og informasjon til 

skolenes elever, rekruttering av studentmedlemmer, ordninger for realkompetansevurdering 

av søkere med utenlandsk utdanning, melderutiner i tilknytning til gjennomført utdanning, 

etablerermøter, videreutvikling av utdanningen i Norge, forholdet til resten av Norden og 

samarbeid om massasjens dag. I 2019 vil vi ha spesielt fokus på: 

 

-  Melderutiner:  At NMF får beskjed straks en student har tatt eksamen og kvalifiserer til 

fullverdig medlemskap, og at vi deretter straks sender studentmedlemmet tilbud om 

oppgradering og giro. 
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-  Massasjens dag 

-  Nordisk Bransjerådsmøte 13. til 15. september 

 

Samarbeid med pasientorganisasjoner 
Vi har i dag et samarbeid med Ryggforeningen som vi ønsker å utvikle videre.  Det kan være 

artikler i Ryggforeningens blad ”Ryggstøtten”, informasjon om Ryggforeningen som våre 

medlemmer kan gi til sine ryggpasienter, tilbud om kurs og felles faglige og sosiale 

aktiviteter. 

Vi innledet også i 2018 et samarbeid med LKB – Landsforeningen for kvinner med 

bekkenløsningsplager. LKB er interessert i et samarbeid som kan være med på å heve 

kompetansen hos våre medlemmer, og hvor vi kan veilede og informere 

bekkenløsningspasienter og gi disse informasjon om LKB. Vi ønsker å videreutvikle dette 

samarbeidet i 2019, og vi vil også ta initiativ om samarbeid overfor andre 

pasientorganisasjoner innenfor muskel- og skjeletthelse.  

 

Deltakelse i Muskel- og skjeletthelserådet 
Vi har de siste årene deltatt på den årlige Muskel- og skjeletthelsedagen i regi av Rådet for 

muskel- og skjeletthelse.  

 

Rådet arbeider for en bedre muskel- og skjeletthelse i befolkningen ved å være en pådriver for 

forebygging og behandling av muskelskjelettskader, -sykdommer og –plager. Andre 

helseprofesjonsorganisasjoner som er med i Rådet er Kiropraktorforeningen, 

Fysioterapeutforbundet, Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund, Faggruppe for 

psykomotorisk Fysioterapi og Norsk Manuellterapeutforening. I tillegg til en rekke 

pasientorganisasjoner, Helsedirektoratet, Forskningssenter for Muskel- og skjeletthelse 

(FORMI) og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).  Rådet for Muskel- og skjeletthelse har 

foreløpig ikke åpnet opp for medlemskap fra ikke-autoriserte helseprofesjoner, men vi har 

nær og god kontakt og leder av rådet vil delta på Fagkonferansen 29. og 30. mars 2019. 

 

Nordisk samarbeid 
NMF vil delta på Nordisk Bransjerådsmøte (NMA) 13. – 15. September i Sverige.  

Vi var vertskap for det nordiske møtet i 2018, og det nordiske samarbeidet betyr mye for 
erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom de nordiske landene. 
 

Deltakelse i SABORG 
Sammenslutning av Alternative Behandlerorganisasjoner (SABORG) er kontaktorgan mellom 

myndighetene og den organiserte delen av sektoren "Alternativ Behandling". 

SABORG er viktig i den forstand at sammenslutningen kan fungere som en pådriver for et 

tydeligere skille mellom seriøse og useriøse behandlere.  Vårt yrke - Klassisk massasje - er 

spesielt utsatt. Hvem som helst kan kalle seg massør, og hvem som helst kan starte en 

forening for massører med lavere eller tilnærmet ingen faglige krav til sine medlemmer, hvor 

disse endatil får unntak fra å betale mva.  Dette ønsker vi å gjøre noe med, derfor legger NMF 

nå ekstra kraft i sin deltakelse i sammenslutningen hvor vi fra og med årets 

representantskapsmøte også er med i styringsgruppen. 

 

Massasjens dag 12. mai 
NMF vil som i tidligere år tilrettelegge med forslag til aktiviteter samt delbare artikler for å 

gjøre det enklere for  medlemmene lokalt å markere dagen. I 2019 er 12. mai på en søndag, og 
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vi tar gjerne i mot forslag til hva medlemmene ønsker at vi kan gjøre sentralt. 

 

Kurs 
Til Luchau og Ramona Peoples fra Advanced Trainings kommer tilbake til Norge og Oslo 1.-

3. november 2019 for å holde kurs for medlemmene i Norges Massasjeforbund . Begge 

kursene vil bli avholdt på Oslo Taiji senter, Kirkegata 1-3 i Oslo. 

 
 
1.11.19 Sciatica & Disc Issues 

2.-3.11.19 Pelvis, Hip, & Sacrum 

 

Vi vil også planlegge for et førstehjelpskurs i forbindelse med Body, Mind, Spirit messen om 

det er interesse for dette blant medlemmene. 

 

Body, Mind Spirit (BMS) 
Den tidligere Alternativmessen har skiftet navn og er overtatt av Norges Varemesse på 

Lillestrøm. Det var en positiv opplevelse å delta der i fjor høst, og vi har derfor tatt initiativ til 

et samarbeid med BMS i forhold til neste BMS messe som avvikles helgen 8.-10. november. 

NMF får en stor stand (6 moduler á 4m2 til prisen av en modul), med plassering sentralt i 

messeområdet, gratis markedsføring i messemagasinet og på skjermer i messehallen, et antall 

fribilletter, samt gratis lån av et seminar-rom der vi f.eks. kan holde førstehjelpskurs eller 

holde foredrag om klassisk massasje.  

 

Animasjonsfilmer 

En animasjonsfilm om klassisk massasje og NMF ble laget i 2018 og satte ny rekord i antall 

delinger.  Vi planlegger å lage minst en ny tematisert animasjonsfilm i løpet av 2019. 

 

Oppstart av lokallag 

NMF er i gang i flere fylker. Først ut i 2018 var Buskerud og Vestfold og arbeidet med å få 

igang lokallag i flere fylker vil fortsette gjennom 2019.  Er du interessert i å starte lokallag der 

du bor, ta kontakt med forbundet! 

 

Vårt nye interne medlemshåndteringssystem har funksjonalitet for at lokale tillitsvalgte kan få 

tilgang til sine lokallag og få e-post når det er et nytt medlem som melder seg inn i det 

aktuelle området.  

 

 

KONTINUERLIGE OPPGAVER  

 

Styre og administrasjon 

- Mål: Effektiv, inkluderende og åpen arbeidsform 

- Styret tar initiativ til utvalg og komiteer etter behov 
 

God service, tilgjengelighet og informasjon til medlemmene 
- NMFs kontor åpent de fleste virkedager utenom ferier 

- E-post besvares innen tre dager. 
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- Søknader behandles normalt innen en uke, bortsett utenlandske søkere der 

 saksbehandlingstiden vil variere avhengig av hvor mye informasjon NMF må 

 innhente. 

 

Markedsføring  
- Bistå medlemmene i å markedsføre sin virksomhet, samt å gjøre massasje som seriøs 

behandlingsform mer kjent og anerkjent i befolkningen og hos myndighetene. 

 

Verving av nye medlemmer 
- Power point foredrag på skolene 

- Brev til elever på skolene med tilbud om medlemskap 

- Informasjon gjennom nordiske nettverk 

- Bistå søkere som ønsker medlemskap i NMF 

 

 

 

§§§§§§ ******** §§§§§§ 



Vedtektene i NMF, revidert 17.3.2017 
 

Endringsforslag fra Styret i NMF til Årsmøtet 31.3.2019: 

 

 
Eksisterende: 
 

§ 3-3 Innkalling til årsmøtet  
Årsmøtet innkalles med 1 måneds varsel, med anledning for medlemmene til å fremme forslag til 
dagsorden innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde en dagsorden. 
  
Sammen med dagsorden sendes ut: 
· styrets årsberetning og handlingsplan  

· Regnskap  
· Budsjett  
Eventuelle forslag til endringer til vedtekter og/eller etiske regler.  
 
Valgkomiteens medlemmer innstilles av styret. Liste over innstilte kandidater sendes ut sammen 

med innkalling til årsmøtet i NMF. 

 
 
 
Forslag til endring: 
 

§ 3-3 Innkalling til årsmøtet  
Årsmøtet innkalles med 1 måneds varsel, med anledning for medlemmene til å fremme forslag til 
dagsorden innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde en dagsorden. 
  
Sammen med dagsorden sendes ut: 
 
· Styrets årsberetning og handlingsplan.  
· Regnskap  

· Budsjett  
· Eventuelle forslag til endringer til vedtekter og/eller etiske regler.  
· Valgkomiteens innstilling til medlemmer i styret og etisk råd. 
· Styrets innstilling til medlemmer i valgkomiteen. 

 

 
 



FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING 

Fra styret i NMF, til behandling på årsmøtet 2019, 31.mars 

 

 

 

Eksisterende tekst: 

 

§ 5.1 Yrkesfaglig etisk råd  
Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) skal bestå av leder, tre medlemmer og ett vara- 
medlem. I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp.  
 
Etisk Råd velges av årsmøtet for tre år av gangen, dog slik at et nytt medlem velges hvert år. 
Medlemmer av Etisk Råd kan ikke samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av 
vanlige habilitetsregler.  

 
Etisk Råd skal behandle klager på medlemmer fra pasienter eller medlemmer etter etiske regler og 
regler for Etisk Råd vedtatt på Årsmøtet. Etisk Råd har kompetanse til å avgjøre klager, gi 
advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som innbefatter bøter og eksklusjon. Etisk Råd er 

beslutningsdyktige når alle av rådets medlemmer er fremmøtt. Dersom en eller flere av rådets 
medlemmer er inhabile i en konkret sak, vil varamedlemmet tre inn slik at Etisk Råd er fulltallig.  
 

Avgjørelser tas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Etisk råds 
vedtak om eksklusjon må godkjennes av forbundsstyret. 
 
Forslag til endringer: 
 
Første avsnitt erstattes av følgende tekst: 
 

Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) konstituerer seg selv og skal bestå av leder, tre 
medlemmer og ett vara medlem. I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp. 
 
Andre avsnitt erstattes av følgende tekst: 
 
Etisk Råd velges av årsmøtet for to år av gangen med rullering slik at ikke hele rådet skiftes ut 

samme år. Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Medlemmer av Etisk Råd kan ikke 

samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av vanlige habilitetsregler.  
 
 

Eksisterende tekst: 

 

§ 3-5 Dagsorden for årsmøtet  

 
- Godkjenne de fremmøtte medlemmer og representanter, samt telle opp de stemmeberettigede.  
- Godkjenne saksliste og forretningsorden.  

- Velge ordstyrer og sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen.  
- Behandle og godkjenne styrets årsberetning.  
- Behandle og godkjenne det avsluttede regnskap for foregående år, samt meddele styret    
økonomisk ansvarsfritak for perioden frem til årsmøtet.  
- Fastsette medlemskontingent.  
- Behandle innkomne forslag og saker som er korrekt meldt inn for behandling.  
- valg av nye medlemmer til forbundsstyret  

- valg av valgkomité  

- valg av nytt medlem til Etisk råd. 
 
Det vil fortsatt være mulig å stemme over saker som ikke står på sakslisten så fremt det er relatert 
til saker fra agendaen, hvis 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene velger det. I disse 
saker gjelder ikke fullmakter. 
 

Forslag til endringer: 
Siste strekpunkt endres til: 
- valg av nye medlemmer til Etisk råd. 



Forslag til Årsmøtet 2019 
  
Da mange ønsker å: 
- høyne Massasjens anseelse i Norge 
- fjerne oss fra useriøse aktører 
- rendyrke den klassiske massasjen 
- vise en klarere skille fra det alternative 
- sikre momsfrihet 
  
Ønsker å legge inn et forslag om å endre navnet fra  
  
Norges Massasjeforbund - NMF 
til  
Norges Klassiske Massasjeforbund - NKMF 
  
Mvh Sissel M Thoen 
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Vedtekter for Norges Massasjeforbund – NMF   
Revidert og vedtatt på årsmøtet 18.03.2017 

 
 

 

 

KAPITTEL 1 - NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON 
 

§ 1-1 Navn  
Forbundets navn er Norges Massasjeforbund med initialer NMF. Norges Massasjeforbund er et 
forbund for utøvere av helserelatert massasje og for massørstudenter. 
 

§ 1-2 Formål  
Forbundets formål er å samle utøvere av massasje i Norge i et uavhengig forbund for å ivareta 
deres faglige, økonomiske og sosiale interesser ved å:  

- arrangere kurs.  
- legge til rette for god kommunikasjon mellom medlemmene.  

- arbeide for å gjøre massasje mer kjent og anerkjent hos befolkning og myndigheter.  
- samarbeide med andre organisasjoner med samme eller lignende formål.  
 

§ 1-3 Organisasjon 
Forbundets organer er: 
- årsmøtet 
- forbundsstyret 
- yrkesfaglig etisk råd 
 
 

KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 
 

§ 2-1 Medlemskap  
Enhver utøver av massasje som tilfredsstiller gjeldende krav for medlemskap kan tas opp som 
medlem.  
 
Søknad om medlemskap sendes forbundsstyret på særskilt søknadsskjema.  
 

Forbundsnavn- og logo skal ikke anvendes til annonsering av produkter eller aktiviteter som er 
NMF uvedkommende med mindre annet er avtalt med forbundsstyret.  
 
§ 2-1-1 Støttemedlemskap 
Medlemskapet er åpent for alle som ønsker å støtte NMF sitt arbeid. Medlemskapet inkluderer 

ingen rettigheter eller plikter. Kontingent for støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet. 
 

§ 2-2 Fagkrav 
Søker må for å bli tatt opp som fullverdig medlem tilfredsstille de til enhver tid gjeldende fagkrav 
fastsatt av Norsk Bransjeråd for Massasje, samt ha fullført Norsk Grunnkurs i førstehjelp, eller 

tilsvarende. 
 

§ 2-3 Medlemskontingent  
Enkeltmedlem betaler årlig kontingent fastsatt av årsmøtet. Medlemsåret følger kalenderåret, 
likevel slik at innmelding av nye medlemmer etter 1. november med innbetaling av kontingent 
også gjelder for påfølgende år. Ved innmelding etter 1. juli betales halv medlemskontingent.  

 
Medlemmer som i en periode ikke skal utøve massasje kan søke om permisjon for ett år om 
gangen. Medlemskapet koster da 1/3 av ordinær kontingent og, inkluderer ingen andre rettigheter 
enn å motta medlemsinformasjon.  

 
Studentmedlemmer aksepteres ved skoler godkjent av Norges bransjeråd for massasje.  

 
Ved eksklusjon eller utmeldelse av forbundet betales ikke kontingenten tilbake.  
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§ 2-4 Medlemmenes plikter 
Alle medlemmer plikter å sette seg inn og etterleve Alternativbehandlingsloven, 

Pasientrettighetsloven, Personopplysningsloven og annen relevant lovgivning som berører og 
regulerer massørenes yrkesutøvelse. 
 
Medlemmene plikter å ha gyldig ansvarsforsikring. 
 

Alle medlemmer plikter å etterleve organisasjonens formålsparagraf og etiske regler vedtatt av 
årsmøtet, samt å opptre på en slik måte at organisasjonen ikke kommer i vanry. 
 

§ 2-5 Utmelding/opphør av medlemskap  
Utmelding av forbundet skal skje skriftlig. Dersom medlemskapet avsluttes på grunn av manglende 
betaling av medlemskontingent har forbundet allikevel krav på kontingent for inneværende halvår.  

 
Etter utmelding må det ikke forekomme urettmessig bruk av forbundets navn og logo.  
 
Hvis et tidligere medlem ønsker å gjenoppta medlemskapet må det godkjennes på nytt i forhold til 
gjeldende krav til medlemskap.  
 

 

FORBUNDETS ORGANER 
 

KAPITTEL 3 – ÅRSMØTET 
 

§ 3-1 Årsmøtet 
Årsmøtet er forbundets øverste organ. Ordinære saker avgjøres med alminnelig flertall.  Ankesaker 
vedrørende eksklusjon avsagt av forbundsstyret eller yrkesfaglig etisk råd avgjøres med 2/3 
flertall. Årsmøtet kan normalt bare behandle de saker som fremgår av innkallingens dagsorden 
med tillegg av de forslag som er innkommet innen fristen. Årsmøtet er vedtaksført med de 

godkjente medlemmer som er møtt frem og de som ellers har stemmerett etter fullmakt. 
 

§ 3-2 Medlemmer 
Følgende møter på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett: 
 

Alle medlemmer tilsluttet NMF har møterett og stemmerett på årsmøtet når kontingent er betalt. 

Stemmefullmakt skal være skriftlig og fremlegges årsmøtet for godkjennelse med maks 1 
stemmefullmakt pr. fremmøtt medlem.  
 

Personer som av forbundsstyret er valgt inn i NMF-komiteer, men som ikke er medlemmer av NMF 

kan inviteres til årsmøtet og gis talerett, men ikke stemmerett.  
 

§ 3-3 Innkalling til årsmøtet 
Årsmøtet innkalles med 1 måneds varsel, med anledning for medlemmene til å fremme forslag til 
dagsorden innen 14 dager før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde en dagsorden.  
 

Sammen med dagsorden sendes ut: 
· styrets årsberetning og handlingsplan 
· Regnskap 
· Budsjett 
Eventuelle forslag til endringer til vedtekter og/eller etiske regler 
 

Valgkomiteens medlemmer innstilles av styret. Liste over innstilte kandidater sendes ut sammen 

med innkalling til årsmøtet i NMF. 
 

3-4 Tidspunkt for årsmøtet 
Årsmøtet avholdes tidligst mulig på nyåret, etter at ferdig behandlet regnskap foreligger. Møtet 

skal avholdes senest innen 30. april. Det skal avholdes ett ordinært årsmøte årlig.  
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§ 3-5 Dagsorden for årsmøtet 
 
- Godkjenne de fremmøtte medlemmer og representanter, samt telle opp de stemmeberettigede.  

- Godkjenne saksliste og forretningsorden.  

- Velge ordstyrer og sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen.  

- Behandle og godkjenne styrets årsberetning.  

- Behandle og godkjenne det avsluttede regnskap for foregående år, samt meddele styret 
økonomisk ansvarsfritak for perioden frem til årsmøtet.  

- Fastsette medlemskontingent.  

- Behandle innkomne forslag og saker som er korrekt meldt inn for behandling. 

- valg av nye medlemmer til forbundsstyret  

- valg av valgkomité  

- valg av nytt medlem til Etisk råd. 

Det vil fortsatt være mulig å stemme over saker som ikke står på sakslisten så fremt det er relatert 
til saker fra agendaen, hvis 2/3 flertall av de stemmeberettigede medlemmene velger det. I disse 
saker gjelder ikke fullmakter.  

§ 3-6 Ekstraordinært årsmøte 
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte med fjorten dagers varsel, av styret eller såfremt 1/3 
av medlemmene krever det.  
 

Innkalling med sakspapirene skal sendes ut senest 10 dager før møtet avholdes. Sakspapirene skal 
beskrive saksforholdet og gjengi eventuelle forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem 

som har krevd møtet avholdt.  

Ekstraordinært årsmøte skal behandle:  
· Valg av møteleder 

· Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
· De forslag som er satt opp på dagsordenen av forbundsstyret eller etter forslag fra medlemmene.  

KAPITTEL 4 - FORBUNDSSTYRET 
 

Forbundsstyret velges av årsmøtet for to år av gangen med rullering slik at ikke hele styret skiftes 
ut samme år. Varamedlemmer velges for et år av gangen. Forbundsstyret skal bestå av leder, 
nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.  
 
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når fire medlemmer har møtt frem eller er representert ved 
varamedlem. Dersom leder er forhindret fra å møte tillegges nestleder funksjon som leder. 

Avgjørelser besluttes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Alle 
medlemmer av forbundsstyret må være godkjent av NMF. 

 
Forbundsstyret fastsetter sin egen forretningsorden. Forbundsstyret har rett til å ekskludere 
medlemmer som ikke betaler kontingent etter alminnelig forfølging av pengekrav, samt ekskludere 
medlemmer etter innstilling fra Yrkesfaglig Etisk Råd.  

 
Medlemmer av NMF’s forbundsstyre, etiske råd og valgkomité kan ikke samtidig eie eller drive 
skole der elevene kvalifiserer til opptak i Norges Massasjeforbund. 
 
 



 4 

KAPITTEL 5 - YRKESFAGLIG ETISK RÅD OG VALGKOMITÉ 

 
§ 5.1 Yrkesfaglig etisk råd  
Yrkesfaglig Etisk Råd (heretter kalt Etisk Råd) skal bestå av leder, tre medlemmer og ett vara- 
medlem.  I vanskelige saker åpnes det for å hente inn ekstern hjelp.   

Etisk Råd velges av årsmøtet for tre år av gangen, dog slik at et nytt medlem velges hvert år. 

Medlemmer av Etisk Råd kan ikke samtidig være medlem av forbundsstyret, og er bundet av 
vanlige habilitetsregler.  

Etisk Råd skal behandle klager på medlemmer fra pasienter eller medlemmer etter etiske regler og 
regler for Etisk Råd vedtatt på Årsmøtet. Etisk Råd har kompetanse til å avgjøre klager, gi 
advarsler, rette kritikk, samt fatte vedtak i saker som innbefatter  bøter og eksklusjon. Etisk Råd er 
beslutningsdyktige når alle av rådets medlemmer er fremmøtt. Dersom en eller flere av rådets 
medlemmer er inhabile i en konkret sak, vil varamedlemmet tre inn slik at Etisk Råd er fulltallig. 

Avgjørelser tas med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Etisk råds 
vedtak om eksklusjon må godkjennes av forbundsstyret. 

§ 5.2 Valgkomité 
Valgkomiteen skal bestå av leder og 2 medlemmer. Valgkomiteen innstilles av styret. 

Valgkomiteens medlemmer velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Maksimalt 2 medlemmer kan 
være på valg samme år. Valgkomiteen innstiller til valg i styret samt Etisk råd.  
Valgkomiteen møtes før utgangen av oktober sammen med styreleder for innkalling til årsmøtet. 

 

 

KAPITTEL 6 - VEDTEKTSENDRINGER OG OPPLØSNING 
 

§ 6-1 Vedtektsendringer 
Årsmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

§ 6-2 Vedtektsendringers ikrafttreden 
Vedtektsendringer trer i kraft idet vedtektene i sin helhet vedtas av årsmøtet. 

§ 6-3 Oppløsning 
Forslag om oppløsning kan fremmes på årsmøtet av forbundsstyret eller minst 2/3 av 
medlemmene i forbundet. Ekstraordinært årsmøte, der forslag om oppløsning skal behandles, kan 
tidligst holdes 6 måneder etter at slikt forslag er fremmet. Beslutning om å oppløse forbundet 
krever 3/4 av de avgitte stemmene. 

Hvis forbundet blir oppløst, beslutter årsmøtet på hvilken måte eiendelene skal disponeres. 

KAPITTEL 7 - PASIENTRETTIGHETER 
§ 7-2 Klagerett  
Pasienter gis rett til å klage på medlemmer. Klagen behandles og avgjøres av Etisk råd iht. 
reglement for etisk råd. Etisk råds vedtak kan påklages til forbundsstyret.  

 

KAPITTEL 8 - REGNSKAPSÅRET 
§ 8 Regnskapsåret  
Forbundets regnskap følger kalenderåret.  

 

KAPITTEL 9 - SIGNATURRETT 
§ 9 Signaturrett 
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap er signaturberettiget og kan forplikte forbundet utad. 





 

 

 

Innstilling fra styret i Norges Massasjeforbund til Årsmøtet 2019, 31. mars på Litteraturhuset i Oslo 

 

Styrets innstilling til ny valgkomité: 

Eirin Wikran - leder 

Elisabeth Stamnes - medlem 

Tom Ødegaard - medlem 

 

Oslo/Sandefjord 21.mars 2019 



NMF Årsmøte 30. mars 2019  

Forslag til vedtektsendring for valgkomité  
Fra Bjørn Sandberg 

 

VEDTEKTSENDRING:  

Begrunnelse: Man sitter i Valgkomiteen (VK) på bakgrunn av sitt kontaktnett. 4 personer 
har en større kontaktflate enn 3 siden NMF har i underkant av 900 medlemmer. Periodene 
på 3 resp 2 år gjør at før eller siden vil alle være på valg samtidig og er en unødvendig 
komplikasjon. 4 pers på 2 år vil gi et skifte av 2 personer hvert år. Hvis VK kan konstituere 
seg selv, og selv velge leder årlig, så vil arbeidet kunne fordeles mye mer smidig og kan ta 
hensyn til folks skiftende arbeidssituasjon i mye større grad.  

Forslag til nytt Kapittel 5.2 

Valgkomiteen (VK) innstiller til valg for Styret og Yrkesfaglig Etisk Råd. VK består av 4 
medlemmer som velges for to år av gangen. Det skal etterstreves at kun 2 medlemmer 
står på valg samtidig. VK trer sammen senest før utgangen av oktober og holder 
konstituerende møte. VK konstituerer seg selv og velger selv leder. Leder for VK har 
ansvar for å sikre fremdrift og at instruks og frister blir overholdt. VK leverer sin innstilling 
til styret, med begrunnelse, i god tid før utsendelse av sakspapirer til årsmøtet. VK 
forholder seg til den til enhver tid gjeldende instruksen, utarbeidet av styret.  

Kommentar. 
Siden det i inneværende år ikke er innstilt en fjerde person til verv slik dette forslaget 
foreslår så vil dette forslaget, skulle det bli vedtatt, gjelde for innstillingen til årsmøtet i 
2020. Dette forslaget vil også bryte med dagens vedtekter mht. lengde av ledervervet og 
at forslaget innbærer at leder ikke lenger velges av årsmøtet. Hvordan dette løses bør 
diskuteres på årsmøtet slik at man kommer til en løsning som er mest praktisk forutsatt at 
det blir vedtatt. 
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