
Hva er intensjonen med etablerermøtene  ? 

 

Det er ikke bare én intensjon, men flere som ligger bak etablererutvalgets arbeid i 

NMF 

Etablererutvalget består av Vivi Ann Waggestad som er styreleder, samt undertegnede 

som jobber som medlemsansvarlig i Norges Massasjeforbund.  

 

Etablerermøtets utspring  
De årene jeg har jobbet i Norges Massasjeforbund har det alltid vært spørsmål i 

forhold til sosiale arrangementer . Det er tydeligvis noe medlemmene ønsker. Det er 

mange som jobber for seg selv og alene, så behovet for å møte andre i bransjen er 

absolutt tilstede.  

NMF legger  ofte opp til påmelding til kurs og middag en av dagene i forbindelse med 

årsmøte-helgen, så her er det jo en god arena for medbestemmelse og å møte kollegaer.  

Det samme gjelder messer, i den grad medlemmene deltar der. 

Etablerermøtene har sitt utspring både i forhold til medlemmers ønske om en 

ettermiddag/kveld for det sosial, nettverksbygging og ikke minst med bakgrunn av 

følgende sprørsmål:  "Er det bare jeg som synes det er vanskelig å få businessen til å 

gå rundt ? Hvordan starter jeg opp ? Har dere råd i forhold til selskapsform og 

etablering ?  Hva gjør jeg for å få mer jobb?"  Spørsmålene har kommet til oss mange 

ganger i løpet av den tiden vi har vært aktive i Norges Massasjeforbund. 

Etablerermøtene handler om  medlemmenes behov for å få svar på viktige spørsmål  

vedrørende etablering med en sosial, hyggelig ramme for nettverksbygging, mat og 

prat.   

 

Hvem er møtene for ? 

Etablerermøtene er åpne for alle medlemmene i Norges Massasjeforbund. Studenter 

fra de godkjente skolene er ofte i  flertall, men vi har også arrangert møter hvor det har 

vært halvparten ferdige massører/massasjeterapeuter og halvparten studenter. 

NMF har møtt flere deltagere som har startet opp bra, men som trenger flere råd i 

forhold til å få nye oppdrag, komme seg inn på bedriftsmarkedet etc. 

 

Medlemsmassen i NMF 

Vi har en medlemsmasse på over 800 medlemmer som består av forskjellige type 

mennesker. Det de har felles er at de er eller ønsker å bli massører/massasjeterapeuter. 

Interessen for å jobbe med mennesker, anatomi og klassisk massasje er mest 

sannsynlig også en fellesnevner. Det er en del kriterier som bør være på plass for å 

lykkes i arbeidslivet, og  NMF ønsker å møte alles behov for råd og hjelp på best 

mulig måte i denne prosessen. 

 

NMF ønsker studentmedlemmer velkommen 

Nye studentmedlemmer ønsker vi å ta godt vare på bl.a gjennom disse møtene. 

Samtidig  er det en viktig møteplass for å rekruttere studenter fra NMF godkjente 



skoler som av en eller annen årsak ikke har meldt seg inn enda. Vår erfaring er at vi får 

mange nye innmeldinger fra studenter etter etablerermøtene. 

 

NMF ønsker ferdige massører/massasjeterapeuter velkommen 

Etablerermøtene er bare én av medlemsfordelene du kan ta imot. Etter at studentene er 

ferdig utdannet må de oppgraderes til ordinært medlemskap ved å betale 

medlemskontingent. Slik beholder de den gode forsikringsordningen og får tilgang til 

flere medlemsfordeler, rådgivning og  NMF-publikasjoner. Vi er opptatt av å beholde 

medlemsmassen så lenge de jobber som massører/massasjeterapeuter.  Vi har gjennom 

årenes løp sett at det er en viss turnover i dette yrket. Årsakene til det er mange. De 

vanligste er sykdom/helseutfordringer, for lav inntekt, for lite jobb, videre utdanning, 

annen jobb. I den forbindelse opplyser vi også om flere medlemsfordeler hvorav én av 

de er råd om kontrakter : https://massasjeforbundet.no/2018/09/16/benytt-gode-

kontrakter/  Det er viktig med gode kontrakter, slik at våre medlemmer får de 

betingelsene og den inntjeningen de fortjener.  

Hvor holdes møtene og blir det ikke "tørt"? 

NMF har et godt samarbeid med de fleste godkjente skolene, og holder møtene der. 

Hittil har møtene  funnet sted hos skolene som er godkjent av NMF;  bl.a Axelsons, 

Balanz og Institutt for Helhetsmedisin (IFH).  

Møtene starter som regel på ettermiddagen og varer så lenge det er igjen medlemmer 

der. En kan kanskje tenke at noen av punktene som tas opp er litt kjedelige - men du 

verden så nyttig. Det å vite litt om lover å regler, selskapsform osv er viktige temaer. 

Det at møtene inviterer til spørsmål, diskusjoner, solialt samvær  og nettverksbygging 

gjør at disse ettermiddagene blir interessante og hyggelige.  

Forskjellig fra møte til møte 
Etablerermøtene er forskjellige fra gang til gang. Medlemmene er med på å skape 

møte i forhold til hvilke teamer det legges mest vekst på. Det kan også komme opp 

helt nye temaer som da GDPR ble satt på dagsorden, de gangene innskudd for å starte 

A/S har gått ned osv. 

 

Hvor ofte er etablerermøtene og hvor finner jeg dette ?   

Møtene holdes 1 til 2 ganger i året, så det er viktig å prioritere å melde seg på når 

invitasjonen kommer. Det kommer eget nyhetsbrev om dette. I tillegg legges det ut på 

FB medlemsforum, NMF Nytt og Massasjeterapeuten. Målet er at vi skal kunne holde 

møte andre steder i landet enn på østlandet, og her spiller både tid og økonomi en rolle. 

 

Litt om etablerermøte som var 6. juni i år 

 Vi var en god gjeng på 17 stykker som møttes i lokalene til Institutt for 

Helhetsmedisin torsdag 6. juni kl. 17. Etablererutvalget holdt foredrag om 

selskapsformer, lover og regler, markedsføring m.m. Vi tok i mot spørsmål fra 

studenter og massører underveis, og hadde morsomme diskusjoner. Denne gangen var 
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det ca. halvparten som var studenter og halvparten massører/massasjeterapeuter. 

Mange bidro med å stille gode spørsmål, og massører ble dratt inn for å fortelle om 

hvordan de startet opp, hvor de jobber og tips i forhold til å klare seg godt i yrket.  

Kvelden ble hyggelig med mexikansk gryte, sellerisuppe, salat og godt brød. 

Nettverksbygging og nye bekjentskaper ble gjort. 

 

Vi kan konkludere med at vi har mye å lære av hverandre på disse møtene, og  NMF 

ønsker å fortsette å tilby etablererkurs samt en arena hvor du som deltar er med på å 

forme møtet enten du er ny eller har vært medlem en god stund! 

 

Tekst: Berit Skyttern 

 

 


