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Forord 
 

Massasjeterapeuten fyller nå 1 år (hurra for oss) og det har vært et lærerikt år.  

Vi oppfordrer dere, NMFs medlemmer, til å sende inn forslag om temaer vi kan skrive om, 

eller gjerne sende inn deres egne artikler om dere skulle oppleve litt skrivekløe.  

Artiklene som skrives er, der det ikke er oppført kilder for forskning eller annen litteratur, 

alltid erfaringsbasert, og dermed farget av artikkelforfatters erfaringer og oppfatninger på 

temaet.  

Alt innhold skrives på frivillig basis, og der det er bilder involvert gjengis disse med tillatelse 

fra personen(e) som avbildes. Om du ønsker å bidra med innhold, send gjerne bilder, 

invitasjoner til kurs/konferanser/workshops eller artikler inn til 

Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no og marker mailen med «bidrag til 

massasjeterapeuten – ditt navn»  

Det er undertegnedes håp at magasinet kan bidra til inspirasjon og komme til nytte i din 

praksis som massør/massasjeterapeut. 

 

 

Shino Wilberg 

Redaktør Massasjeterapeuten 

Nestleder NMF  

mailto:Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no
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Fra Styret og Administrasjon: 
Hei kjære medlemmer. 

Nå er vi godt inne i året 2020 og for styret og administrasjonen er alltid starten på året svært 

hektisk. 

Dette året litt mer spesielt da vår daglige leder har vært sykemeldt 100% noe som har gjort at 

vi har fått ekstra mye å gjøre fordelt på medlemsansvarlig og styreleder. Men vi går løs på 

arbeidsoppgavene med krum nakke og glemmer at døgnet bare har 24 timer. 

Søndag 15 mars arrangerer vi vårt årlige årsmøte på HI Haraldsheim i Oslo. Vi håper du har 

meldt deg på for å engasjere deg i saker forbundet er opptatt av og for å være med på å bestemme 

hva forbundet skal jobbe med, hvordan og med hvilke folk bak tøylene. 

I nyhetsbrevet du fikk på mail 12/2 kunne du følge link og logge deg inn for å se 

handlingsplanen vår for 2020 samt alle andre dokumenter vi skal behandle på årsmøtet. 

Tidligere i år hadde administrasjonen, styret og etisk råd heldagsmøte hvor vi gikk igjennom 

forbundets etiske regler og våre vedtekter. Vi har modernisert, revidert og endret disse og har 

fått advokatfirma Nordia Law til å kvalitetssikre endringene så våre styringsdokumenter er 

tipptopp og tilpasset 2020 og videre inn i fremtiden. 

Arbeidsoppgavene til forbundet i 2020 er nå godt forankret i vår strategiplan. Dette året skjer 

det mye spennende. Vi fortsetter med høy aktivitet på SoMe, og den nyeste «3-gode grunner»- 

kampanjen har slått alle rekorder med antall delinger og synlighet. Vi har som mål å lage flere 

slike kampanjer for å hjelpe medlemmene våre med sin markedsføring. Vi er også igang med å 

forhandle frem flere gode og attraktive medlemsfordeler, og disse vil vi presentere etter hvert 

som de er ferdigforhandlet og kommer inn. 

I år vil vi også spisse vårt politiske arbeid. Vi ønsker fagkrav til dagen registerordning som gir 

momsfritak. Her jobber vi for å inngå allianse med andre behandlerorganisasjoner som ønsker 

det samme; Naprapatene, Osteopatene, Akupunktørene og Naturterapeutene. 10-14. august 

deltar vi på Arendalsuka med mål om å vise det politiske Norge hvem vi er, hvordan vi jobber 

og at vi er med på å bedre den norske folkehelsen og kan være en naturlig samarbeidspartner 

for å redusere sykefraværet pga muskel- og skjelettlidelser. 

Onsdag 1. april deltar vi på Kantars presentasjon av resultatene fra årets Helsepolitiske 

barometer på Filmens Hus i Oslo. Kantar er verdens ledende innsikts- og rådgivningsselskap 

med over 30000 ansatte i over 100 land. Her vil vi få anledning til å få med oss ferske resultater 

om folks holdninger i helsepolitiske spørsmål. Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet 

vil kommentere resultatene sammen med representanter fra ledende aktører innen norsk 

helsevesen. Vi får mulighet til å møte representanter fra Helse- og omsorgskomiteen på 

Stortinget, og stille politikerne spørsmål i den politiske debatten. 

Hvis du ønsker å lese mer om alt vi har mål om å oppnå og jobbe med i løpet av året så logg 

deg inn på intranettet på hjemmesiden vår og finn handlingsplanen for 2020. 

Vi håper på å se nettopp deg på årsmøtet! 

For styret og administrasjonen 

Vivi Ann Waggestad, Styreleder Norges Masssasjeforbund. 
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Styrets forslag til Handlings- og strategiplan 

På det nært forestående årsmøtet skal det vedtas en handlings- og strategiplan for Norges 

Massasjeforbund de kommende årene. Under følger styrets forslag til dette: 

Handlingsplan Norges Massasjeforbund 2020-21  

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 og strategiplanen 

til NMF. 

Strategiplan NMF: 

Strategiplanen er laget for å kunne trekke opp kursen, peke ut en retning og synliggjøre 

hovedaktivitetene NMF skal benytte for å nå målene. Formål, visjon og verdier er våre 

kvalitative målsetninger, mens virkemidler og fokusområder er hvilke kvantitative 

målsetninger vi skal jobbe med. Handlingsplanen er derfor noe mer konkretisert enn den har 

vært tidligere. 

Formål:  

NMF skal arbeide for økt kunnskap om, og utbredelse av klassisk massasje i Norge og i 

Norden 

Visjon: 

NMF skal samle utøvere av klassisk massasje i Norge i ett uavhengig forbund for å ivareta 

deres faglige, økonomiske og sosiale interesser. 

Hovedmål 2020 – 2022: 

 NMF skal jobbe aktivt for at fagkrav og VEKS-fag blir tilknyttet registerordningen og 

momsfritaket  

Verdier:  

Fellesskap, kommunikasjon, kvalitet, motivasjon, personlig utvikling, samarbeid og seriøsitet  

Virkemidler: 

Alliansebygging med andre terapeutforbund, helsepolitikk, markedsføring, medlemsfordeler, 

nordiske samarbeid, ressurspersoner, samarbeid med pasientorganisasjoner og utdanning, 

omdømmebygging 
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Fokusområder:  

Administrasjon med rett kompetanse, helsepolitisk arbeid og uttalelser, kvalitetssikre 

medlemmer og skoler, markedsføring mot medlemmer og mot kunder av medlemmer, 

medlemsrekruttering, motivere til faglig utvikling, utvalgsarbeid og videreutvikle utdanning  

 

Mål 2020 – 2021: 

Administrativt: 

Administrasjon med rett kompetanse er viktig for forbundet. Den består av daglig leder, 

medlemsansvarlig, samt ekstrahjelp. Administrasjonen skal yte god medlemsservice, komme 

medlemmene i møte på en god og effektiv måte, gi råd i forhold til å etablere og å drive god 

virksomhet. Administrasjonen skal stå for den daglige driften, følge opp innmeldinger, 

utmeldinger og medlemsrekruttering. Administrasjonen skal sørge for: 

• Revidert nettside vil bli lansert innen 31.12.20  

• Rapportering av arrangement som NMF deltar på 

• Oppdatere innhold på forside av nettsiden minst en gang i måneden.  

• Det skal utarbeides en strategiplan for NMF gjeldende frem til 2025, som skal legges 

frem for årsmøtet våren 2021  

• Administrasjonen skal oppdatere seg faglig i tråd med behovene for SoMe, nettsider og 

programvare  

• Selvproduserte, korte aktuelle artikler og fagstoff.  

Helsepolitisk arbeid og uttalelser: 

Alternativregisteret og MVA-fritaket er en skjør ordning og en stor kostnad for samfunnet. 

Frem mot regjeringsvalget i 2021 må vi i Norges Massasjeforbund bevisst jobbe politisk og 

posisjonere oss strategisk. Synliggjøring av massasjeyrket og vise hva vi er, og hvordan vi 

jobber og utdanningen vår er viktig fremover. Vi har stilt oss bak kravet om økte fagkrav 

knyttet til registerordningen, spesifikt krav om medisinsk grunnstudie og 30 studiepoeng. Et 

regjeringsskifte kan bety at vi mister MVA-fritak eller at ordningen kun vil gjelde for 

terapeuter med denne tilleggsutdanningen.  

Derfor har Norges Massasjeforbund tenkt å posisjonere seg og informere Helse- og 

omsorgskomiteen, Finanskomiteen og Næringskomiteen at momsfritaket bør avgjøres av 

graden av kompetanse hos utøveren, ikke av hvorvidt han eller hun har navnet sitt i et 

register! NMF mener Medisinsk grunnstudie (30 studiepoeng) og VEKS-fag bør være 

minimumskrav for å bevare dette fritaket. Hovedmålet er å posisjonere NMF som en positiv 

bidragsyter til den norske folkehelsen.  

NMF skal:  

• Delta med 2 – 4 aktive personer hver dag under Arendalsuka, hvorav maks tre er der hele 

uken. 

• Avholde minst ett møte med Ryggforeningen i 2020  

• Få på plass samarbeidsavtale med minimum to andre pasientorganisasjoner, hvor 

medlemmene har nytte av massasje.  
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• Delta på minst ett arrangement i regi av Rådet for muskel- og skjeletthelse i 2020  

• Delta på minst to frokostmøter i regi av NHO hvor tema er utdanning, næringsdrift eller 

helse.  

• Få på plass en samarbeidsavtale med Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon (nnh.no) 

med hensyn til momsfritak og offentlige fagkrav knyttet til registeret for alternativ 

behandling innen 31.12.20.  

• Få på plass en samarbeidsavtale med Akupunkturforeningen (akupunktur.no) med hensyn 

til momsfritak og offentlige fagkrav knyttet til register for alternativ behandling innen 

31.12.20.  

• Vi ønsker innen 31.12.20 etablere fundamentet for et felles råd med Naprapatforbundet, 

Osteopatforbundet, Akupunkturforeningen og Norsk Naturterapeuters Hovedorganisasjon 

for felles uttalelser.  

Kvalitetssikre medlemmer og skoler: 

NMF skal  

• Være pådrivere til et godt samarbeid med Norsk Bransjeråd for massasje for å sikre at 

samtlige godkjente skoler følger vedtatt nasjonal fagplan for fagutdanning i 

massasjeterapi fra 2010. 

• Innen 31.12.20 skal Norsk Bransjeråd for massasje avholde et møte for å vurdere 

revidering av den vedtatte fagplanen.  

• NMF skal sikre at medlemmene har fagkravene forbundet stiller. 

Markedsføring internt/eksternt 

 NMF skal: 

 Internt:  

• Synliggjøre for medlemmene hvilke politiske partier som støtter videre momsfritak for 

utøvere av massasje, innen 28/2-21.  

• Være lett synlig på intranett, instagram og Facebook.  

• Utgi Massasjeterapeuten 1 gang hvert kvartal i 2020, og 1 gang første kvartal 2021.  

• Rapportere via Facebook og Instagram fra Arendalsuka hver dag om hva NMFs deltakere 

har bidratt med  

• Sende ut informasjon jevnlig og ved behov  

• Markedsføre interne aktiviteter minst tre måneder i forkant  

Eksternt:  

• Ha stand i Oslo på Massasjens dag 12. mai 20 

• Sende ut pressemelding om Massasjens dag senest 9. mai 20.  

• Være tilstede å tilby gratis massasje til idrettsutøvere på et større idrettsarrangement på 

østlandet innen 1.10.20.  

• Være lett synlig på nett, instagram og Facebook.  

• Oppdatere alle SoMe minimum 3 ganger pr. mnd.  

• Sende ut pressemelding i forbindelse med deltakelse på Arendalsuka 2020  

• Produsere delbare annonser, artikler og animasjonsfilm til SoMe og utvalgte 

publikasjoner.  

Medlemsrekruttering 
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Administrasjonen i NMF skal i perioden:  

• Følge opp alle studentmedlemmer med mål om at alle blir fullverdige medlemmer når de 

er ferdige på skolen.  

• Følge opp alle potensielle medlemmer med nødvendig informasjon.  

• Sette opp en side på den offentlige delen av nettsiden på engelsk vedrørende medlemskap 

i NMF. 

Motivere til faglig utvikling 

• NMF skal arrangere et kurs for medlemmer som ønsker faglig oppdatering høsten 2020. 

Kurs med Til Luchau 13. - 15. november 2020.  

• NMF skal arrangere et faglig kurs i forbindelse med årsmøte våren 2021.  

• Styret skal ta en beslutning om det skal avholdes ny fagkonferanse i 2021 innen 30/8-20 

og eventuelt vedta tema for konferansen.  

• Motivere skolene til å bli fagskolegodkjente ved å inkludere/tilby 30 studiepoeng medisin 

grunnstudium.  

Utvalgsarbeid 

Etablererutvalget  

• Skal besøke massasjeskolene i Oslo på begynnelsen av hvert skoleår, for å informere om 

studentmedlemskap. Mål: 10 nye studentmedlemmer ved hver skolestart.  

Markedsutvalget  

• Skal lage en animasjonsfilm for bruk på Facebook og nettsider til medlemmenes bedrifter, 

innen 31.10.20.  

Forsikringsutvalget  

• Skal kontakte aktuelle aktører innenfor helseforsikringsbransjen innen 31.10.20 for å 

etablere fundamentet for en avtale om massasjebehandlinger inn i helseforsikringsordningen.  

Nordisk samarbeid  

• NMF skal delta på møte for Nordisk Bransjeråd i København i september 2020. Det 

strategiske målet for deltagelse her er å utnytte ressurser for å se på de andre landenes 

modeller for utdanning og helsepolitisk arbeid.  

 

Bistand til medlemmene  

• NMF skal revidere dagens medlemsfordeler innen 30/6-20.  

• NMF skal ha rabatterte priser på klinikkutstyr, papir og olje fra norske leverandører som 

tilbyr forsendelse med Bring/Posten.  

• NMF skal få avtale om rabatterte priser på Visma eaccounting og/eller Fiken innen 

31.10.20.  

• NMF skal få avtale om rabatterte priser på onlinebooq.no og Hano innen 31.10.20 da de 

kan tilby både onlinebooking, journalføringssystem og regnskapssystem.  

• Eposter til administrasjonen i NMF besvares innen 48 timer mandag – fredag.  
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• Meldinger via Facebook besvares av administrasjonen eller styreleder innen 24 timer 

mandag – fredag.  

• Det tilbys oppdeling av faktura for medlemskontingent for 2, 3 eller 4 ganger i året, uten 

ekstra kostnad.  

 

Utdanning 

NMF skal:  

• Invitere til møte i Oslo med ledelsen hos Axelsons (axelsons.no), Institutt for 

Helhetsmedisin (ifh.no), JM Massageskole, Massasje og Terapiskolen AS 

(Massasjeskolen.no) i 2020 og ett møte første kvartal 2021.  

• Arbeide for at skolene blir fagskolegodkjente.  

• Jobbe for et langsiktig mål om etablering av en Bachelorutdanning i Massasjeterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Norges Massasjeforbund 

Vivi Ann Waggestad, Styreleder. 
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Arendalsuka 2020 - Norges Massasjeforbund deltar! 
Av: Berit Skyttern, Norges Massasjeforbunds medlemsansvarlig / Massasjeterapeut MNMF 

Arendalsuka er en viktig møteplass for politiker, forbund, næringslivet, organisasjoner og folk 

flest. I år arrangeres Arendalsuka fra 10 - 14 august og NMF synes det er viktig å delta. 

Styremedlem Steinar A. Engebretsen og medlemsansvarlig Berit Skyttern i Norges 

Massasjeforbund deltok på informasjonsmøte på Thon Hotel Vika Atrium torsdag 6. februar 

for å få informasjon om Arendalsukas program. Harald Stanghelle har i år ledervervet for 

hovedprogrammet.  Hovedprogrammet gjennom uka er variert og består foruten den offisielle 

åpning av blant annet; egne partitimer med de forskjellige politiske partiene, "Harald i 

Bakgården", barn & ungdom, olje og klimaomstilling og psykisk helse 

 

Arendalsukas visjon er at den skal være en 

årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor 

politikk, samfunns- og næringsliv møter 

hverandre og folk for debatt og utforming 

av politikk for nåtid og framtid. 

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig og 

har som mål å styrke troen på politikk og 

politisk debatt. Arendalsuka vil på denne 

måten bidra til å styrke kraften i vårt 

levende demokrati. 
 

10. februar åpnet påmeldingen, og styreleder Vivi Ann Waggestad kastet seg rundt og meldte 

oss på Selve påmeldingen er gratis, men arrangementer som kommer med i Arendalsukas 

programavis koster kr. 2.500. Norges Massasjeforbund kommer til å ha stand nr. 125 i Gågata 

hele uka. 

  

NMF har en planleggingsjobb å gjøre for å få mest mulig ut av Arendalsuka. 

Omdømmebygging og det å vise seriøsiteten til faget vårt, utøverne av yrket og publikum er 

viktige ingredienser. Ifølge Folkehelseinstituttet vil de fleste i løpet av livet oppleve muskel – 

og skjelettplager, hvilket også er en av de største årsaker til sykefravær i arbeidslivet. 

Arendalsuka er en arena hvor NMF kan vise seg frem, få politikerne i tale og å vise 

befolkningen hva klassisk massasje kan bidra med for folkehelsa. 

  

Norges Massasjeforbund vil jobbe for å beholde mva-unntaket.  NMF ønsker at 

Registerordningen og mva-unntaket skal knyttes opp mot et minimum av fagkrav for bl.a å 

sikre trygge terapeuter og god pasientsikkerhet. Dette må vi legge frem på en fornuftig måte 

til de rette politikerne.  

I forhold til psykisk helse ønsker NMF i tillegg til kunnskap i anatomi, massasje, muskulering 

m.m. å fremheve massasjens virkning via bl.a berøring, lindring, tilstedeværelse og tid. Her 

stiller vi klassiske massører i særklasse.  
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Fibromyalgi del 2 – Forskning på Fibromyalgi. 

Av: Shino Wilberg, Massasjeterapeut MNMF https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/ 

Denne artikkelserien vil ta for seg sykdommen Fibromyalgi, og gi dere som behandlere en 

dypere innsikt i hva årsaken til sykdommen er, hva som finnes i litteraturen og av forskning, 

og forslag om hvordan behandle pasienter med fibromyalgi.  

Artikkelserien går over 3 deler. 

Store Medisinske Leksikon definerer Fibromyalgi slik: 

en sykdom av ukjent årsak som medfører kroniske smerter i muskler og senefester i armer, 

ben, nakke og rygg. 

 

I denne utgaven presenteres kort et utvalg av forskningsartikler på fibromyalgi, og litt 

forskjellig litteratur på temaet slik at det er mulig å søke seg videre for de som er spesielt 

interessert i tilstanden.  

De følgende artiklene og forskningsartiklene er det undertegnede har funnet aktuelt og 

interessant. Ved søk etter forskningsartikler er det brukt søkemotoren Pubmed, hvor det på 

søkeordet Fibromyalgia + massage kom opp 99 resultater, ellers er det brukt google for å 

grovsøke. 

Det deles inn i artikler om fibromyalgi, og direkte forskningsartikler på fibromyalgi. 

Forskjellen forstås her med at en artikkel om fibromyalgi forenkler og formidler innholdet og 

konklusjonene i et utvalg av forskningsartikler, med lenke til referanseforskningen mot slutten 

av artikkelen, mens en forskningsartikkel er rettet mot et spesifikt fokusområde, og har et ofte 

teknisk språk. Tenkt publikum for artikler er allmenheten, mens publikum for 

forskningsartikler er akademikere og fagfolk med erfaring i å lese akademisk tekst. 

 

Artikler: 

 

• https://forskning.no/sykdommer/fibromyalgi-kan-oppdages-i-blodprove-ifolge-

amerikanske-forskere/1318807  

Denne artikkelen tar for seg en amerikansk forskningsrapport som har sett på en måte å påvise 

fibromyalgi via en blodprøve. Dette er foreløpig nytt og uprøvd, men verdt å følge litt med på 

for dere som får pasienter med fibromyalgi. 

• https://fibromyalgi.no/wp-content/uploads/2017/12/En-Guide-til-a%CC%8A-

forsta%CC%8A-Fibromyalgi-forskning-for-pasienter-Norsk.pdf 

Dette er en PDF om forskning på fibromyalgi skrevet av engelske Bailey Farstad, oversatt til 

norsk i 2011. Teksten er ment som en guide til å forstå forskning på sykdommen. Vel verdt å 

lese igjennom de 23sidene. De siste 2-3 sidene er referanseartikler dette dokumentet er basert 

på, med lenker på de fleste referansene. 

https://massasjeterapeutshinowilberg.wordpress.com/
https://forskning.no/sykdommer/fibromyalgi-kan-oppdages-i-blodprove-ifolge-amerikanske-forskere/1318807
https://forskning.no/sykdommer/fibromyalgi-kan-oppdages-i-blodprove-ifolge-amerikanske-forskere/1318807
https://fibromyalgi.no/wp-content/uploads/2017/12/En-Guide-til-a%CC%8A-forsta%CC%8A-Fibromyalgi-forskning-for-pasienter-Norsk.pdf
https://fibromyalgi.no/wp-content/uploads/2017/12/En-Guide-til-a%CC%8A-forsta%CC%8A-Fibromyalgi-forskning-for-pasienter-Norsk.pdf
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• https://forskning.no/diabetes-smertelindring/kan-fibromyalgi-skyldes-

insulinresistens/1337755  

Denne artikkelen ser på sammenhengen mellom fibromyalgi og insulinresistens. Den baserer 

seg på en foreløpig rapport, og det vil være interessant å se hva de kommer frem til. 

 

Forskningsartikler fra PubMed: 

Artiklene det lenkes til under er de som har stikkordene Fibromyalgi og Massage Therapy 

(eller en variant av dette) i tittelen. De fleste av disse lenkene vil lede til abstrakter, og man 

må dessverre ofte kjøpe tilgang til hele artikkelen. 

• Massage therapy in cortisol circadian rhythm, pain intensity, perceived stress index 

and quality of life of fibromyalgia syndrome patients. 

• Effectiveness of myofascial release in treatment of chronic musculoskeletal pain: a 

systematic review. 

• Benefits of a self-myofascial release program on health-related quality of life in 

people with fibromyalgia: a randomized controlled trial. 

• Use of Complementary and Integrative Therapies by Fibromyalgia Patients: A 14-

Year Follow-up Study. 

 

 

Jeg vil oppfordre alle til å bruke disse artiklene som et utgangspunkt, det er mye mer 

informasjon ute om fibromyalgi. 

 

https://forskning.no/diabetes-smertelindring/kan-fibromyalgi-skyldes-insulinresistens/1337755
https://forskning.no/diabetes-smertelindring/kan-fibromyalgi-skyldes-insulinresistens/1337755
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29389485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29389485
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28956477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28956477
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28139112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28139112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31993560
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31993560
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Annonsering/Markedsplassen: 
 

  

Annonseringsregler: 

Priser eksterne annonsører: 1/1 side: 500kr ½ side: 250kr ¼ side: 150kr 

Utstyr til salgs/ andre tjenester for NMF medlemmer: ½ pris av overnevnte, for liten 

rubrikk: 50kr 

NMF Medlemmer – Rom til Leie/Stilling Ledig: Gratis 

Overnevnte priser gjelder pr. utgivelse. Ønskes annonse i årets 4 utgivelser følger 

10% avslag  

Utstyr til salgs/Ønskes kjøpt: 

På denne plassen er det mulig å legge 

ut annonser for salg av relevant utstyr 

og tjenester for eksterne annonsører, 

og våre medlemmer. NMF har pr.d.d 

ca. 870 medlemmer over hele landet. 

Ved spørsmål, ta kontakt med 

forbundskontoret. 
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Terminliste 
• Årsmøte NMF – Oslo 15.3.20 

• Etablerermøte IFH – 28.4.20 

• Arendalsuka, Arendal 10-16.8.20 

 

 

 
 

 

 

 

Viktige datoer fremover: 
Viktige Datoer å huske nå i høst fra skatteetaten og Brønnøysund Registret: 

Komplett oversikt fra Skatteetaten finnes her: 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-

tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/ 

• 17.2.20: Skattemelding (Selvangivelse) -Åpner for levering fra 

fagsystem/årsoppgjørsystem 

• 17.2.20: Næringsrapport skatt åpner for levering for AS 

• 1.3.20: Fagforeningskontingent – Frist for å korrigere feil i innsendte 

tredjepartsopplysninger 

• 5.3.20: A-melding for februar 

• 10.3.20: Mva melding for små virksomheter med årstermin; frist for levering og 

betaling 

• 16.3.20: A-Melding (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)- frist for betaling 

• 16.3.20: Forskuddsskatt for Personlig Næringsdrivende – Frist for betaling 

• 31.3.20: Skattemelding – tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende 

• 6.4.20: A-melding for Mars 

• 14.4.20: Mva-melding – Frist for levering og betaling 

• 5.5.20: A-melding for April 

• 15.5.20: A-Melding (arbeidsgiveravgift og skattetrekk)- frist for betaling 

• 15.5.20: Forskuddsskatt for Personlig Næringsdrivende – Frist for betaling 

 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/frister-og-oppgaver/
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Lokallag: 
Norges Massasjeforbunds årsmøte 2017 gav Shino Wilberg mandat til å opprette lokallag for 

NMF i Buskerud og Vestfold som et prøveprosjekt. Høsten 2018 ble det i styret bestemt å 

opprette facebookgrupper for alle fylkene i Norge. Pr i dag er det kun lokallag etablert på 

Facebook. Oversikt over etablerte grupper finnes under. 

For oppstart av lokallag på Facebook, eller fysiske lag med styre, ta kontakt med Shino 

Wilberg for oversendelse av oppstartsdokumenter.  

 

NMF Akershus NMF Aust-Agder NMF Buskerud NMF Finnmark NMF Hordaland          

NMF Nordland NFM Oslo NMF Trøndelag NMF Rogaland NMF Vestfold NMF Østfold 
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Massasjeterapeuten 1-2020 

Utgitt Mars 2020 

Ansvarlig utgiver: Norges Massasjeforbund 

Redaktør: Shino Wilberg 

Hjelp oss å lage et bedre medlemsblad: 

Ønsker å bidra og har en artikkel? Send den til Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no 

og merk emnefeltet med «Artikkel til Massasjeterapeuten».  

Tilbakemeldinger på publikasjonen kan også sendes til samme adresse, da med 

«tilbakemelding- massasjeterapeuten» i emnefeltet.  

 

Dette medlemsbladet er produsert på frivillig basis, og vil etter planen komme ut 4 ganger i 

året. 

 

 

Mvh Norges Massasjeforbund. 

 

 

Massasjeterapeuten nr.2/20 kommer i juni, artikler mm. Som ønskes med i magasinet sendes 

til overnevnte mailadresse innen 15 mai. 

 

mailto:Massasjeterapeuten@massasjeforbundet.no

