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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En härlig comeback!
Ja, då var mitt första år som ordförande till ända! Vilket spännande och lärorikt år.

Jag har fått möjligheten att besöka olika utbildningsplatser runt om i Sverige och träffa 
engagerade lärare och elever. Jag har varit på olika event, som ”Allt för hälsan” och in-
spirationshelgen i samband med årsmötet, förbundet har genomfört Massagens Dag och 
ytterligare några mässor och lokala träffar.

Vi har naturligtvis arbetat vidare med BOT-kampanjen och träffat många partier i 
Riksdagen och inte minst under Almedalsveckan. Våra möten har under hösten resulterat 
i ett antal motioner som riksdagsledamöterna skrivit om att införa ett BOT-avdrag. En 
motion föreslår ett försök med BOT-avdrag i Region Halland och Region Skåne, det kan 
vara en bra början! 

BOT-kampanjen hoppas vi blir en viktig fråga i årets valrörelse. Ett initiativ som vi 
kommer att ta är att få fler som ambassadörer för ett BOT-avdrag, bl a genom en debatt-
artikel som ska undertecknas av ett antal namnkunniga personer.

Vi har lyckats vända det underskott som 2012-års bokslut gav. Ett underskott som 
redovisades på årsmötet om ca 750 000 kr till ett överskott om 242 000 kr. Kansliet 
och styrelsen har tillsammans tagit ansvar för ett antal tuffa beslut om besparingar. Till-
sammans har vi lyckats och det känns väldigt bra att få redovisa positiva siffror på detta 
årsmöte. Det känns fantastiskt bra att få en positiv start på 2014.

Förbundet fortsätter bygga ut sitt kontaktnät och skapar samarbeten som kommer vår 
framtida verksamhet till gagn. Under det gångna året har vi visat att vi har kunskap och 
erfarenhet att bygga möten för hela friskvårdsbranschen vilket vi på både kort och lång 
sikt kommer att ha nytta av.

Vi har fortsatt bygga på våra mervärden i medlemskapet i form av utbildningar, avtal 
och mycket mycket mer.

2014 blir ett mycket spännande år att se fram mot!

Annika Billström
Ordförande
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MEDLEMMAR

Medlemmar
Medlemskriterier
De huvudkategorier som är kvalitetssäkrade och 
berättigar till medlemskap i förbundet är: klassisk 
massage, akupressur, aromaterapi, ayurvedisk mas-
sage, ekologisk hudvårdsterapi, friskvårdskonsult, ki-
nesiologi, personlig tränare, rosenmetoden, shiatsu, 
spa- och kurterapi, taktilterapi, yogamassage och 
zonterapi. För medlemskap ställs också krav, utöver 
kvalitetssäkringen, att man har minst undersköter-
skenivå (USK) i medicin för de flesta kategorierna. 
För klientens trygghet förbinder sig även medlem-
men att följa branschens etiska regler och att alltid 
ha fullgod behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

MEDLEMSFORMER
Yrkesverksam
Yrkesverksam medlem är den som utför behandling-
ar mot betalning oavsett omfattning. Som medlem 
har man behandlingsskade- och ansvarsförsäkring 
samt rösträtt på årsmötet. Denna grupp medlemmar 
marknadsförs alltid som välutbildade, försäkrade och 
att de följer branschens etiska regler. Uppsägning av 
medlemskapet sker skriftligen och görs i samband 
med halvårsskifte.
   
Vilande
Vilande medlemskap kan man ha vid till exempel 
föräldraledighet, studier eller sjukskrivning. Man 
blir inte marknadsförd av förbundet och är inte för-

MEDLEMMAR 2013 2012  2011  2010  2009
Yrkesverksamma medlemmar 3 826 3 770 3 754 3 938 3 935
Vilande medlemmar      70       63    224    270    329
Elevmedlemmar    482     279    338    324    334
Summa 4 378 4 112       4 319 4 532 4 598

TERAPIFORM 2013 2012  2011  2010*  2009
Massörer 3113 3 268 3 805 3 859 4 332
Zonterapeuter 352    345    369    386    423
Akupressörer 82      81      89      86      74
Kinesiologer 49      60      67      65      81
Spa- och kurterapeuter 146      55      53      50      57
Shiatsuterapeuter 103    103    108      89      30
Aromaterapeuter 42      35      37      42      48
Ayurvedamassörer 41      26      13      13      12
Taktilterapeuter 25 28      29      30 32
Rosenterapeuter 183     217 – – –
Personliga tränare 119 – – – –
Friskvårdskonsulter 153 – – – –
Yogamassörer 23 – – – –
Ekologiska hudvårdsterapeuter 10 – – – –
Supporter 139 110       – – –

* Endast yrkesverksamma

säkrad men har däremot rösträtt på årsmötet. Upp-
sägning av medlemskapet sker skriftligen och kan 
göras i samband med halvårsskifte.
 
Elev
Går man någon av de utbildningar som ger möjlighet 
till yrkesverksamt medlemskap i förbundet kan man 
söka elevmedlemskap. Medlemskapet gäller under 
studietiden. I elevmedlemskapet ingår en elevförsäk-
ring och information från förbundet. Elever har röst-
rätt på årsmötet. Uppsägning av medlemskapet sker 
skriftligen och görs i samband med halvårsskifte. 

Supporter
Som supporter erhåller man medlemstidningen 
Kroppsterapeuten 4 ggr per år och nyhetsbrev 10-
12 ggr per. Syftet med supportmedlemsskapet är att 
hålla sig uppdaterad och stötta förbundet.
 
Hedersmedlemmar
Hans Axelson, Margareta Dahlin och Pirjo Söder-
man är hedersmedlemmar i Kroppsterapeuterna.
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KANSLI OCH PERSONAL

Kansli och personal
Under 2013 har vi fortsatt att utveckla vår adminis-
tration och vårt arbetssätt på kansliet. Vi har arbetat 
mycket med synlighet och utveckling av vår kom-
munikation. 

Kansliets bemanning har utgjorts av sex tjänster. 
Maria Andersson har slutat och Kroppsterapeuten 
fick en ny redaktör, Pernilla Cristvall som anlita-
des som konsult för detta uppdrag. Anna Rosbeck 
gick på föräldraledighet i april och vikarieras av Gill 
Doller. Eva Edenholm som varit controller för för-
bundet sade upp sitt uppdrag och ersattes av Lilian 
Holm som driver ekonomiredovisningsbyrå Ac-
count on Us. Agneta Bergqvist gick vidare mot nya 
utmaningar efter sommaren och hennes arbetsupp-
gifter har fördelats på kansliet. Maria Öhlen hjälper 
till med valideringen då och då vid behov. Pirjo Sö-
derman gick hastigt bort under våren. 

Vi har en positiv personalpolicy som vi är stolta 
över. Respekt och ansvar är ledord och målet är att 
alla ska trivas och bidra på vår arbetsplats. Alla i per-
sonalen är bra på att använda det friskvårdsbidrag 
som vi har och semestern tas ut för återhämtning. 

Alla medarbetare är aktiva i verksamhets- och 
aktivitetsplaneringen i enlighet med uppsatta verk-
samhetsmål. Medlemsnyttan är i fokus. Vi arbetar 
för att alla på kansliet ska få ta eget ansvar, egna ini-
tiativ och arbeta mot våra gemensamma mål. Det 
är en stolt personal som under året lyckats skapa 
ett fantastiskt arbetsteam med hög delaktighet och 
kompetens. Utvecklings- och lönesamtal har hållits 
med samtliga anställda.

Susan Romlin, Agneta Bergqvist, Peter Feldt, 
Anna Rosbeck, Eva André, Pirjo Söderman och Åsa 
Broström, Gill Doller, Pernilla Cristvall



5

ÅRSMÖTE

Årsmöte
Årsmötet hölls den 20-21 april på Stockholmsmäs-
san i Älvsjö. Drygt hundra personer deltog, 84 av 
dessa var röstberättigade medlemmar. På plats fanns 
även 26 utställande företag. 

Årets talare 2011, Olof Röhlander, föreläste un-
der rubriken ”Det blir alltid som man tänkt sig”. 
Peter Feldt berättade om BOT-avdraget och den 
rapport som blev klar under året och mötet avsluta-
des med ”Skratta för livet!” med Zannah Permeus. 

Tre stycken workshops hölls under söndagförmid-
dagen med rubrikerna: Coachning, Rosenterapi 
och Shiatsu. Marcus Frenell stod för underhållning 
på kvällen. 

Under året har styrelsen haft sex protokollförda 
möten. Arbetsutskottet har sammanträtt när det 
funnits behov. 

Nästa årsmöte hålls på Scandic Ariadne i Stock-
holm den 5-6 april 2014.

STYRELSEN 2013
Ordförande: Annika Billström (nyval)
Till styrelsen valdes Kajsa Asp Jonson fyllnadsval 1 år. Ledamöter Inga-Lill Lindqvist, Per-Olof Svensson samt 
Knut Thorstensson omval 2 år. Mia Josjö och Arne Hamberg är valda ytterligare 1 år.  
Till Etiska utskottet valdes Britt-Marie Hellqvist omval och Björk Huzell omval samt Anna Söderlind omval. 
Knut Thorstensson blev omvald och återigen utsedd till gruppens sammankallande. 
Till valberedningen blev det omval på Marie Sjöqvist och Ellinor Nilsson och nyval för Ulf Lindgren.
Revisorer: Ulrika Granholm Dahl, PwC (extern revisor), Lise Andersson (internrevisor, nyval), Johanna Landin 
(suppleant för internrevisorn)
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VERKSAMHET

Vår 
verksamhet
Förbundet har marknadsfört sig på olika event 
under året, där vi visat upp medlemmarnas ut-
bud genom prova-på-behandlingar på till exem-
pel Skönhet & Hälsa i Malmö, Allt för Hälsan 
i Stockholm och Fitness Festivalen/Nytt Liv i  
Göteborg.

Nya samarbeten har uppstått under året och un-
der året har vi haft 16 samarbetsavtal med utbildare 
och 33 företag i affärsnätverket. 

Vi använder oss av flera kanaler för att nå ut till våra medlemmar; medlemstidningen Kroppsterapeuten, 
hemsidan, postala utskick och nyhetsbreven som skickas med e-post.  

Information & kommunikation

TIDNINGEN KROPPSTERAPEUTEN
Under 2013 har tidningen Kroppsterapeuten fått 
en ny redaktör. Tidningen har distribuerats till 
samtliga medlemmar tre gånger under året och 
upplagan har följt medlemsantalet. Synskadade 
medlemmar får en CD-version av tidningen. Stör-
re delen av tidningen har finansierats av annonser 
och flera företag har även sponsrat olika tävlingar 
i tidningen.

HEMSIDA/MEDLEMSNÄT
Besöksantalet på hemsidan har fortsatt att öka även 
under 2013. På de lösenordskyddade medlemssi-
dorna kan medlemmarna ta del av en mängd infor-
mation, redigera sina uppgifter till ”Sök terapeut”, 
publicera egna annonser, delta i olika tävlingar, 
anmäla sig till olika event samt beställa trycksaker. 

NYHETSBREV
Under 2013 skickade vi ut 14 nyhetsbrev via e-
post till alla medlemmar som anmält en sådan 
adress till kansliet. Vid varje utskick nådde vi cirka 
3 300 medlemmar. Denna kanal är både snabb och 
kostnadseffektiv och vi har sett att det gett snabb 
respons genom en kraftig ökning av besöksantalet 
på hemsidan/medlemsnätet.

KUNDTIDNINGEN LÅNGTIDSFRISK
Under 2010 gav vi ut ett nytt nummer av tidningen 
Långtidsfrisk och upplagan räckte även under 2013. 

TIDNINGEN HÄLSA
Vårt samarbete med Hälsa har fortsatt och med-
lemmarna har även under 2013 fått tidningen till-
sammans med vår egen tidning Kroppsterapeuten. 
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Tidning för medlemmar i kroppsTerapeuTernas yrkesförbund
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marknadsför  
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– nu gäller det!
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Glöm inte att

registrera 
dig!
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VERKSAMHET

PRESSMEDDELANDEN
Kroppsterapeuterna använder sig av nyhetstjänster 
på myNewsdesk och där publicerades fem press-
meddelanden under året.

EGEN MARKNADSFÖRING
Medlemmarna kan beställa Kroppsterapeuternas 
marknadsföringsmaterial utan kostnad. Vid beställ-
ning av kundtidningen Långtidsfrisk tillkommer 
dock portokostnader. Medlemmarna kan även få 
rådgivning i frågor kring den egna marknadsföring-
en. Under året har ytterligare några terapifoldrar 
skapats som kan beställas till självkostnadspris med 
egna loggor och kontaktuppgifter om så önskas.

SKOLINFORMATION
Under året har vi fortsatt att göra skolbesök och 
informera elever som utbildar sig till kropps-
terapeuter. Vi har också fortsatt att samla in deras 
mail adresser för att kunna skicka riktade nyhets-

brev till dem och berätta om fördelarna med ett 
medlemskap i förbundet. Vi har även skickat ny-
examinerade elever inbjudan att bli medlem. 

KVALITETSSÄKRING
Under året har alla nya medlemmar fått ett sigill som 
tillsammans med medlemsbeviset stärker Kroppste-
rapeuternas kvalitetssäkring. Sigillet delas också ut 
till alla skolor/utbildare som uppfyller förbundets 
kvalitetskrav. På så vis kan elever som gått på skolan, 
eller funderar på att söka en utbildning, vara säkra 
på att utbildningen är kvalitetsgranskad och uppfyl-
ler branschens kvalitetskrav. Eleven vet då också att 
slutförd utbildningen ger behörighet att söka med-
lemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Sigillet finns i tre olika nivåer. Vid inträde i för-
bundet erhåller alla sigill ”kvalitetssäkrad”, efter 
genomförd kompetenshöjning (genom validering) 
erhåller man sigill ”kompetenshöjd” samt vid auk-
torisering erhåller man sigill ”auktoriserad”.
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Rawfood med eRica palmcRantz

YoGamaSSaGe
För dig som vill 
vara aktiv under 
behandlingen

KineSioloGi
Allt spåras genom 
muskelspänningen

Sanna eHdin
Gästkrönikör

HUR ViKtiGt ÄR 
VÄntRUmmet?
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lÖfGRen
ÅRetS medlem

2013
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LCHF Med pt:n jonas bergKvist

johan (pLeXUs) oldemarkGästkrönikör
MÄssor i HÖstVAR MED OCHMARKNADSFÖR DIG PÅ:aLLt FÖr HÄLsanFitnessFestivaLen/nYtt Liv

vad gÖr respeKtivebeHandLingsForMvid aXeLbesvÄr?aKUpressUr
sHiatsU

Massage

aFFÄrsnÄtverKetIKSU SPA
Margareta eriCsson LiF”Vi blir lite större och kraftfullare,men kan fortfarande nätverka idet lilla. Det bästa av två världar.”

TÄVLING OCH MEDIATIPS

Alla våra medlemmar

• är välutbildade

• har behandlingsskade- och ansvarsförsäkring

• följer branschens etiska regler

 

Du hittar anslutna kroppsterapeuter under  

”Sök terapeut” på www.kroppsterapeuterna.se

eller ring oss så hjälper vi dig gärna!

Telefon 08-32 80 00, www.kroppsterapeuterna.se

Presentation av teraPiformer

Klassisk 

massage

Försäkra dig om att 

din terapeut är medlem 

i Kroppsterapeuternas 

Yrkesförbund.

Då vet du att du är  

i trygga händer.
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VERKSAMHET OCH MEDLEMSNYTTA

Verksamhet & medlemsnytta
EVENT

Under 2013 har vi medverkat på flera events för att 
visa våra medlemmars kompetens.

Massagens Dag
12 maj 
För tredje året i rad arrangerades Massagens Dag 
med målsättning att erbjuda allmänheten gratis 
beröring av våra kompetenta medlemmar, på så 
många öppna platser runt om landet som möjligt. 
Flera hundra medlemmar deltog och utförde prova-
på behandlingar på sina kliniker, i gallerior och på 
liknande allmänna platser. En del av medlemmarna 
bemannade 62 Cura apotek på ICA Maxi-varuhus 
spridda över landet. 

Vätternrundan
14-15 juni
Årets lopp fullföljdes av 18 453 cyklister. Kroppste-
rapeuterna fanns på plats längs banans 12 depåer och 
erbjöd massage. Totalt fanns 63 massörer på plats.

Hälsa & Skönhet
27-29 september 
Vi hade totalt fem bås för prova-på-behandlingar, 
där vi erbjöd klassisk massage och terapiformer från 
våra 14 olika huvudkategorier. Totalt deltog 21 med-
lemmar på detta event varav 4 st medlemmar höll i 
eventet på plats med support från kansliet. Ca 400 
prova-på behandlingar gavs under tre dagar.

Allt för Hälsan
7-10 november
Årets mässa lockade cirka 24 000 besökare. Kropps-
terapeuterna hade 10 bås där drygt 70 medlemmar 
gav ca 1 300 prova-på-behandlingar i våra olika 
kroppsterapier. Nytt för året var att vi hade en aktivi-
tetsyta som låg utmed köerna. Där visades olika ak-
tiviteter upp så som personlig träning, shiatsu, yoga-
massage mm. Vi hade också en tid om dagen på stora 
scenen där medlemmar visade upp personlig träning. 
I montern fick kanslipersonalen hjälp av både styrel-
sen och representanter från affärsnätverket.

Fitnessfestivalen/Nytt Liv
30 november – 1 december
Fitnessfestivalen/Nytt Liv arrangeras på Svenska 
Mässan i Göteborg och Kroppsterapeuterna fanns 
på plats med fyra bås där besökarna erbjöds olika 
prova-på-behandlingar. Totalt deltog 20 medlemmar 
på detta event varav 3 st medlemmar höll i eventet på 
plats med support från kansliet. 

Nytt Liv är en ny del i mässan och visar upp andra 
hälsoaspekter än bara träning. 

SAMARBETEN/SAMVERKAN    
Branschrådet Spa & Hälsa har lagt ner sin verksam-
het och deras medlemsföretag har istället startat ett af-
färsnätverk under Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 
Till affärsnätverket har alla av Kroppsterapeuternas 
godkända utbildare också tillkommit. Syftet med af-

Massagens Dag – 12 maj 

Vätternrundan – 14-15 juni
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VERKSAMHET OCH MEDLEMSNYTTA

Hälsa & Skönhet – 27-29 september 

Allt för Hälsan – 7-10 november

Fitnessfestivalen/Nytt Liv – 30 november – 1 december

färsnätverket är att bygga broar mellan verksamma fö-
retag i branschen till våra medlemmar och likaså mot 
branschens utbildare. Samtliga tre parter har mycket 
att vinna på ökat samarbete och fler beröringspunkter. 

I vår webshop som levereras av Json AB, kan med-
lemmarna beställa profilprodukter, som till exempel: 
arbetskläder, skyltmaterial, affischer, presentkort och 
trycksaker. 

Simplus, Sasco, Tarsus, Weleda och Infibra har 
sponsrat oss med de produkter som behövts till våra 
prova-på-behandlingar på större utställningar.

Advokatfirman NOVA
Samarbetet med Advokatfirman NOVA har fortsatt 
även under 2013. Det innebär att alla medlemmar 
har möjlighet till gratis juridisk rådgivning motsva-
rande cirka 15 minuter.

Allt för Hälsan 
Förbundet stod även i år för den största aktivitets-
ytan av alla samarbetspartners och prova-på-behand-
lingarna är en av de aktiviteter som drar mest publik 
enligt Stockholmsmässan egen publikundersökning

Bokadirekt 
Samarbetet med Bokadirekt har fortsatt även under 
2013. 

ExorLive
Företaget erbjuder en webbaserad tjänst med trä-
ningsprogram och övningar.

Point
Point erbjuder handhållna kortläsare. 

Teller
Står för inlösenavtalet som hanterar avgifterna mel-
lan kunden och banken.

Opinion Hälsa
Långtidsstudien löper vidare och är idag Europas 
största inom sitt område. Under sitt 7:e kommer 
långtidsstudien att avslutas 2014.

Opinion Hälsas övergripande frågeställning är: 
Hur ser konsumenternas förväntningar ut och vilka 
egna initiativ kommer de att ta när det gäller mor-
gondagens hälso-, sjukvårds- och omsorgskonsum-
tion? Framtidsstudien genomförs med stora kon-
sumentenkäter, expertmöten, fokusgrupper och 
arbetsmöten med medarrangörsgruppen.  

Studien är unik i åtminstone tre avseenden: 
•	 Det	är	medborgarperspektivet	som	är	det	centrala	

för alla beskrivningar. 
•	 Den	långa	projekttiden	som	möjliggör	tidsserier	i	

vissa mätningar. 
•	 Den	genomförs	tillsammans	med	ett	antal	aktörer	

(medarrangörer) inom hälso- och sjukvårdsområ-
det som tillsammans skapar en ny arena för samtal 
och utveckling inom området

Resultatet av Opinion Hälsa tar en stor del i de fakta 
som ligger till underlag för BOT-avdraget.
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VERKSAMHET OCH MEDLEMSNYTTA

INTERNATIONELLA KONTAKTER
Kroppsterapeuterna har deltagit med representanter 
på följande internationella möten:

IASK
(International Association of Specialized Kinesiologists)
Medlemmen Sabine Rosén valdes in som styrelse-
ledamot i IASK 2011. Hon representerade KrY på 
mötet i Portugal 21-22 januari. Styrelsen har sedan 
haft möten via Skype ungefär en gång per månad. 
Man planerar nu för en stor konferens för världens 
kinesiologer i Danmark i maj 2014.

VÅRA PÅVERKANSFRÅGOR
Vi har under året jobbat aktivt med vår BOT-kam-
panj och kommer att fortsätta driva frågan även 
under 2014 som dessutom är valår. Sänkt moms 
är en annan fråga som alltid kommer upp på vår 
agenda. 

Annika Billström och Peter Feldt har träffat ett 
flertal representanter från skatte- och socialutskotten 
och representanter från partiledningarna från alla 
partier representerade i riksdagen. (SD undantaget) 

Kompetensutveckling genom validering
Under hösten släpptes en ny form/version av Etik-
modulen samt uppdateringar gjordes i systemet. 
Fyra grupper startades upp under året. Priset höjdes 
under hösten. Möte med Norges massageförbund 
och Saborg, och Sveriges tre största fotvårdsförbund 
hölls under året för att marknadsföra valideringen 
externt. Ett uppstarts förslag har jobbats fram vad 
gäller praktisk terapi validering Arbetet fortskrider 
under nästa verksamhetsår.

Myndighetssamarbeten
Kontakter och diskussioner med följande myndig-
heter har skett: 

•	 Arbetsförmedlingen
 Förbundet har haft fortsatt samarbete med Arbets-

förmedlingen kring standard för nya yrkesklassifi-
ceringen (SSYK)

•	 SCB	
 Samarbetet med SCB fortsätter.

•	 Socialdepartementet
 Motionen om nationellt register har fått avslag 

och efter kontakt med handläggare har vi fått klart 
för oss att inga nya motioner är lagda. 

•	 Yh-myndigheten	
 Fortsatta möten hölls under året med myndig-

heten angående valideringsfrågor, valideringsni-
våer ochvkvalifikationsramverk. Förbundet har 
flaggat för att kunna driva ett eventuellt kvalifi-
kationsramverk för branschen. Slutredovisnings-
konferensen av NordPlus-projektet med fokus på 
kvalitetskriterier för validering hölls under våren. 
Förbundet har varit kallat till möten gällande Yh-
utbildningar. 
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VERKSAMHET OCH MEDLEMSNYTTA

NBM
(Nordiska Branschrådet för Massage) 
I september träffades de nordiska deltagarna i Norge 
för utbyte av information länderna mellan.

Kroppsterapeuterna representerades av Peter Feldt 
och Susan Romlin.

ICR
(International Council of Reflexologists)
ICR har haft ett möte under året men Kroppstera-
peuterna har inte representerats på mötet.

RiEN (Reflexology in Europe Network)
2013 års möte hölls i maj. Förbundet har varit delaktigt 
i arbetet med valfrågor men ej representerats på plats.

NRN (Nordic Reflexology Network)
Årets möte hölls i Sverige i år, 22-24 mars. Sverige, 
Danmark och Norge var representerade. Nätverks-
gruppen zonterapi ordnade mötet.

ESF(European Shiatsu Federation)
Lina Jarl representerade på mötet 22-24 februari i 
Gent och Chris representerade mötet i Aten 11-13 
okt. Därutöver har flera Skype möten hållits.          

INTERNT
Etiska rådet
Kroppsterapeuternas Etiska råd hade under 2013 
sju ärenden. Inget ärende har lett till uteslutning av 
medlem. En medlem har fått en varning.

Kvalitetsrådet
Rådet har under 2013 fortsatt att utvärdera och 
kontakta skolor vad gäller utbildningskriterier och 
innehåll. Aromaterapiföreningen lades ner och 
medlemmarna hälsades välkomna till förbundet. 
Kvalitetsrådet har arbetat med kompetensbevisen 
för utförd validering som blev klara under året. 
Alla huvudkategorer har jämställts med EQF (Eu-
ropean Qualifications Frame work) nivåer. Rådet 
har godkänt ca tjugo utbildare i huvudkategorier. 
Ca tio nya vidareutbildningar har godkänts samt 
vissa utlänska utbildningar har varit uppe för god-
kännande.

Basgrupper och medlemsträffar 
Basgrupper har bytt namn till Nätverksgrupper.

Alla Nätverksgrupper har ordnat olika arrang-
emang/träffar för medlemmarna. Nätverksgruppen 
Massage har inte kommit i gång under året.

Totalt har fyra medlemsträffar ordnats av kansliet; 
i Stockholm, Malmö, Göteborg, Luleå och Karlstad. 
Dessutom har medlemmar i olika delar av landet 
skapat egna träffar och events.

Försäkring
Enligt Nordic, som är Kroppsterapeuternas försäkrings-
mäklare, har det varit få försäkringsärenden under det 
gångna året. Det är framför allt egendomsförsäkringen 
som används även om det är få ärenden även här.
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