
   
 

 

REFERAT FRFM Generalforsamling, søndag 7.2.2021 

 

 

15 deltagere på zoom 

 

1. Frank Ahrensbøll blev valgt til ordstyrer. 

 

2. Hilde Ramnefjell Dolva valgt til referent. 

 

3. Formandens beretning 

 

 

Formandens beretning er præget af Covid-19 situationen. Startet lovende. Meldte 

os ind i RABForum, var med til dialogmøder og repræsentantskabet, holdt to 

medlemsmøder/kurser i januar og februar. Og så kom nedlukningen i marts med 

aflysninger af møder og kurser osv. Bestyrelsen holdt et par fysiske møder i jan/feb 

og over sommeren, men ellers har kommunikationen foregået via mail, telefon og 

zoom. 

Medlemskurser 

Med hensyn til medlemskurser, et område som er helt centralt for FRFM, så 

startede året godt med medlemskurser i januar og februar men siden marts er det 

ikke lykkes os at afholde kurser. 

Almindelige administrative opgaver 

Forsikring, KODA, mail og telefon med medlemmer – og i særdeleshed 

kommunikation omkring Covid19. 

Ad hoc opgaver/opgave med massageskoler og efteruddannelsestilbud 

Foreningen har de seneste par år sat en post på budgettet, vi kalder ”ad hoc” – det 

er post på omkring 15.000 kr., som kan bruges til opgaver der dukker op undervejs i 

løbet af året. I år valgte vi at kaste os over en opgave som vi kaldte ”massageskoler 

og efteruddannelsestilbud”, og som skulle omhandle en gennemgang af vores 

branche, hvad angår uddannelsestilbud. Det udmøntede sig i det dokument i fik 

tilsendt i december, og som indeholder det vi har kunnet finde af massageskoler og 

efteruddannelsestilbud. 

RAB dialogmøder 

Det nok vigtigste arbejdsområde for FRFM i år (foruden kontakten til jer medlemmer 

– særligt angående Covid19 situationen) har været RAB dialogmøderne.  

Stabilt medlemstal  

Vi har fortsat omkring 90 medlemmer i FRFM, hvilket vi er rigtigt glade for. 

Økonomi 

Foreningens økonomi er fortsat sund. 



 

 

4. Rådenes beretning; 

 

Nordisk Brancheråd for massage ved Ragnhild Saga Lamp: 

Det årlige møde skulle holdes i Danmark i september 2020, men blev aflyst, pga. 

coronarestriktioner, bla. indrejseforbud fra Sverige. Der blev besluttet at holde 

årsmødet over Zoom. Norge, Sverige og Danmark var repræsenteret. 

 

Der blev udvekslet erfaringer med kompensationer, restriktioner osv. i de forskellige 

lande. De forskellige lande har håndteret branchen og krisen på forskellig måde. 

I Sverige er der ikke lukket ned, men restriktioner og afstandskrav, 

virksomhedsmassage lukket da medarbejdere arbejder hjemmefra. Ingen 

hjælpepakker til branchen. 

På Island har 2000 af 6000 firmaer fået kompensation. 

I Norge har små klinikker holdt åbent, men store massagefirmaer var lukket ned. 

Der er kompensation for husleje men ikke for løn. 

 

I Sverige har to brancheforeninger startet et forsigtigt samarbejde med en fælles 

platform; Hälsa för folket. 

 

Norge har fået ny formand, da den forrige har været sygemeldt et stykke tid. Norge 

har indført moms for massage, som de kan søge om tilbagebetaling af 

efterfølgende. Det skaber problemer for branchen, så det er noget, der fylder meget 

i deres arbejde nu. Oplysning og massagens sundhedsfremmende funktion. 

 

Der er besluttet at afholde et månedligt zoom-møde, for at holde kontakten, hjælpe 

hinanden med at holde fanen højt, indhente inspiration til at arbejde videre politisk i 

de forskellige lande. Sverige har fx lagt pres på sin regering for at få hjælpepakker, 

med henvisning til hvad andre lande gør. 

Sverige har ansøgt og fået nogle fondsmidler til fx at lave en fælles hjemmeside. 

 

 

Etisk Råd: Ingen sager i 2020. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 

 

Regnskabet lagt ud på chatforum. 

Vi holder et stabilt medlemstal. Er gået i minus de seneste par år, for ikke at få for 

stort overskud og dermed oparbejde formue. 

Grundlæggende er økonomien sund. Har sat kontingent ned pga. rabat 1 kvartal  

2020.  

Pengene kommer ind på kontingent og RAB. 

Udgifter er til medlemskurser, øget administration og ad hoc opgaver.  



KODA er steget markant i 2020. Havde budgetteret med større udgifter til kurser + 

Nordisk Brancheråd, som skulle afholdes i DK i 2020. Ragnhild har fået et honorar 

til møder.  

Vi havde i 2020 mulighed for at komme billigt ind i RAB forum(kr.1800,-) og er pt 

både medlem af Sundhedsraadet og RABForum. Vi ved ikke hvad det vil koste i 

2021.  

Ad Hoc opgaver er løbet lidt op i forhold til budget. 

Jesper (formand) uddyber omkring ad hoc opgaverne, som fx er forskellige skriv til 

nye medlemmer, lave et årshjul, undersøge massageskoler; hvilke skoler tilbyder 

hvad og lave en oversigt over dette, 

Der blev spurgt ind til KODA og monopol, siden de bare selv kan sætte priserne. 

Der er et problem, som man prøver at finde en løsning på. 

Der er nogle usikkerheder mht. budget 2021 pga. corona. Der er faste udgifter, men 

medlemskurser er pt usikre. 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

 

 

6. Fastsættelse af kontingent 2022 

 

Medlemskontingent for 2022: 

kr. 2000,- 

+ kr. 400,- (RAB gebyr) 

 

Medlemskab uden forsikring 2022:  

Kr. 1300,-  

+ 400,- (RAB gebyr) 

 

7. Valg til bestyrelse 

Den siddende bestyrelse genopstiller og bliver genvalgt. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Bestyrelsen består af: Jesper Koefoed, Ragnhild Saga Lamp, Frank Ahrensbøll og Hilde 

Ramnefjell Dolva 

 

8. Valg af revisor og suppleanter 

Heeli Ingemann valgt til suppleant for bestyrelsen 

Frank Ahrensbøll valgt til revisor 

 

9. Valg til råd/udvalg 

Nordisk Brancheråd for massage; Ragnhild Saga Lamp genvalgt 

Etisk råd: Ulla Vollmer Lund, Ivan Hangaard og Martin Schou genvalgt for næste 

periode. Gunna Højgaard og Susanne Andreassen blev valgt til suppleanter. 

 

10. Fremkomne forslag 

 



RAB-registrering skal ikke være noget man kan købe sig til. Og et problem hvis skoler og 

Brancheforeninger hænger for meget sammen. Der er et stort personsammenfald af 

ejere/bestyrelse af skolen Innowell og Dansk Behandlerforbund, som skal godkende og 

RAB-registrere behandlere. Det er et problem, at man kan gøre det ukritisk og automatisk. 

 

Dansk Behandlerforbund har stillet sig på bagbenene til krav om timetal af 

efteruddannelse. 

 

Gunna H foreslår at der bliver lavet fælles retningslinjer for betalende medlemmer (skoler) 

så man ikke bare helt automatisk kan blive RAB-registreret fra disse betalende skoler. 

Jesper og Frank vil tage det op på RAB forums repræsentantskabsmøde under evt. 

 

Ulla Lund foreslår et fælles logo for RAB-registrerede. Et fælles RAB-logo.  

Jesper og Frank vil tage det op under eventuelt på RAB-forum repræsentantskabsmøde. 

 

 

FRFM og online efteruddannelse 

Hvad tænker vi om online/fjernundervisning. 

Gunna mener at det udelukkende kan være teori, opstramning og opsummering, og skal 

have nyhedsværdi.  

Hvordan kan man kontrollere at kurset er gennemført? Ved onlineprøver/eksaminer efter 

endt forløb? Især nu under coronanedluknig, så man kan holde sig opdateret. 

Der bliver foreslået at lave en komite af erfarne undervisere indenfor teorifag for at lave 

retningslinjer. 

Jesper foreslår at undersøge hvad eksperter generelt siger om hvordan man kan løse 

dette.   

Gunna er bange for at det bliver discount løsninger, som ikke er pengene værd. Der skal 

være lærer-elev forhold. 

 

Jesper foreslår at vi kan sparre med BFM, og melde fælles anbefalinger ud. 

Der bliver lavet et udvalg, som kan gå videre med dette bestående af Gunna Højgaard og 

Lilli Jespersen. Vil samle flere med forskellig baggrund. 

 

Vi kan tage med til RAB-forum, foreslå at der bliver udarbejdet fornuftige 

uddannelsesniveauer, og evt oprette en underside om uddannelse og efteruddannelse, 

som man kan henvise til. 

 

Der bliver efterlyst retningslinjer til efteruddannelse som giver RAB point/timer. 

Vi kan i bestyrelsen lave retningslinjer som kan lægges op på vores hjemmeside. 

Og vi vil kontakte STPS for at høre hvordan de stiller sig til efteruddannelse i 2020. 

Vi kan blive nød til at godkende onlinekurser, som måske er lidt udvandet. 

Et alternativ er at sende ud en liste over godkendte skoler og kurser. 

Opfordre vores medlemmer til at anbefale kurser fx på vores facebookside. 

 

 



 

 

 

11. Eventuelt 

Hvordan stiller vi os i FRFM til flere behandlingsformer under foreningen? 

Der er to aspekter: Det ene er at slippe for at betale dobbelt kontingent for at være i 

to foreninger. Men det stiller krav til bestyrelsens sammensætning. Man skal 

minimum have 30 medlemmer fra hver behandlingsform for at kunne RAB-

registrere medlemmet. Det kræver at man som forening har fingeren på pulsen, 

nogen som kender branchen, kender kvalitet på uddannelse/skoler, kurser osv. 

 

 

 

Status på RAB ordningen 

Sundhedsrådet og RAB-forum taler godt sammen nu og arbejder også politisk for at 

styrke RAB ordningen.  

Dansk Behandlerforbund gik ud af RAB forum pga. uenighed om 

efteruddannelseskrav.  

De praktiserende akupunktører gået ud fordi de vil have en uddannelse på et endnu 

højere niveau.  

 

 

 


