
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  
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