Bestämmelser för Gesällbrev i:

Massöryrket
Bestämmelserna är framtagna av branschen hösten 2019 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd
2019-12-02

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Yrkesmassörernas Förbund

Förkunskapskrav
Ansökan om Gesällbrev kan göras efter att följande utbildnings krav uppfyllts:
*Erhållen certifiering genom BSM,
*Godkänd medicin/basmedicinutbildning om minimum 100h
*200h praktik, dokumenterad av arbetsgivare och/eller kunder i gesällboken
eller…
*Erhållen certifiering genom BMM
*200h praktik, dokumenterad av arbetsgivare och/eller kunder i gesällboken
Farfarsregler (gäller 2020-01-01—2021-12-31)
*12 månader yrkesverksam eller 200h verifierat
*Basmedicin 100h el BMM/leg. validering

Ansökan om Gesällbrev
Ansökan görs till Yrkesmassörernas Förbund, Yrkesnämnden.
Till ansökan bifogas:
1.
2.
3.
4.

Vidimerad kopia av certifieringsbevis
Vidimerad kopia av utbildningsbevis medicin/basmedicin (gäller vid BSM-certifiering)
Vidimerad kopia av gesällboken
Ifylld övre halva av anmälningsblankett om Gesällbrev (se bilaga)

Till ansökan enligt Farfarsreglerna bifogas:
Utbildningsbevis samt bevis om yrkesverksam tid samt Ifylld övre halva av anmälningsblankett om
Gesällbrev (se bilaga)
Efter bedömning hos Yrkesnämnden skickar Yrkesmassörernas Förbund handlingarna vidare för
utfärdande av Gesällbrev hos Gesäll- & Mästarvrevskansliet.

Gesällbrevskostnad
Information om ansökningskostnader för Gesällbrevet fås av Yrkesmassörernas Förbund.
Observera att kostnaden är uppdelad i två delar:
1. Ansökningsavgiften för Gesällbrevet betalas till Yrkesmassörernas Förbund. Ansökningsavgiften är
f.n 500 kr + moms (625 kr (inkl. moms) och betalas in till BG 832-3073. Betalningen ska vara gjord
innan ansökan behandlas. Maila dina uppgifter till kassor@massorerna.se för att få kvitto på denna
avgift.
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2. Gesällbrevets administrationsavgift betalas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet BG 5814-8446
(Stiftelsen Hantverk & Utbildnings BG). Avgiften för Gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl.
moms). Märk din betalning med namn, personnummer och yrke. Önskar du kvitto på denna avgift
(875.-) mailar du dina uppgifter till info@hantverksrad.se Med brevet följer ett ID-kort med
information om Gesällbrev översatt till fem språk.

Utdelning av Gesällbrev
I din anmälan om Gesällbrev anger du en utdelningsort. Ditt Gesällbrev skickas till den lokala
Företagar- eller Hantverksföreningen på vald ort som ombesörjer utdelningen av brevet. Utdelning
sker vanligtvis en gång per år.

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Yrkesnämnden, Yrkesmassörernas Förbund
c/o Wallenberg
Arkitektvägen 54
16832 Bromma
e-post: yrkesnamnd@massorerna.se
Hemsida: www.massorerna.se
Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till branschens/Yrkesnämndens kontaktperson
Claes Wallenberg
yrkesnamnd@massorerna.se

Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev.
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Bilaga

Insändes till
Yrkesnämnden,
Yrkesmassörernas Förbund
c/o Wallenberg
Arkitektvägen 54
168 32 Bromma

Ansökan/Anmälan
om Gesällbrev

OBS ! Övre delen fylls i av gesällen,
den nedre fylls i av utsedd
granskare/branschföreträdare!

Personuppgifter
Namn:

Personnummer:

Massöryrket

Yrke:
Adress:

Telefonnummer:

Postnr:

Postadress:

E-post:
Jag önskar få mitt utdelat på följande ort:
Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen.
För utdelning i Stockholms statshus kan en avgift tillkomma
Anmälningsavgiften 625.- (varav moms 125 :-) samt admin.avgiften
875.- (varav moms 175 :-) har satts in (datum):
OBS! Avgifterna måste vara inbetald innan ansökan behandlas.
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter sparas enligt GDPR
Underskrift, ort och datum:

Intygande (fylls i av branschen)
Härmed intygas att utbilningsbakgrund och
gesällprov för nedanstående Gesäll är granskat
och godkänt utifrån gällande provbestämmelser
i angivet yrke.

OBS! Denna del fylls i av branschen utsedd
granskare/branschföreträdare!
Denna del måste vara ifylld innan ansökan om
Gesällbrev skickas in,
i annat fall ska granskningsprotokoll bifogas

Namn på gesällen:
Yrke:

Massöryrket

Personnummer:
Granskningsdatum:
Granskningsort:
Ev betyg:
Underskrifter granskare, ort och datum:
Namnförtydligande/telefonnummer/e-post:
Befattning: (granskare, kontrollant, branchadmin.)
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Förtydligande angående ansökan/anmälan om gesällbrev
Ansökan

Ansökan görs till Yrkesmassörernas Förbund, Yrkesnämnden.
Till ansökan bifogas:
1. Vidimerad kopia av certifieringsbevis
2. Vidimerad kopia av utbildningsbevis medicin/basmedicin
3. Vidimerad kopia av gesällboken
4. Ifylld övre halva av anmälningsblankett om Gesällbrev (se bilaga)
Efter bedömning hos Yrkesnämnden skickar Yrkesmassörernas Förbund handlingarna vidare för utfärdande av Gesällbrev hos Gesäll- &
Mästarvrevskansliet.
I anmälningsblanketten om Gesällbrev ska följande uppgifter finnas med:
Personuppgifter - Viktigt med tydligt läsbart namn.
Epost och telefonnummer - Gärna mobilnummer så vi kan nå dig med anledning av frågor eller kallelse till utdelning ex.
Utdelningsort? Var i Sverige vill du ha ditt Gesällbrev utdelat? Utdelning sker genom den lokala företagar-/hantverksföreningen. Skriv ”HEM”
om du önskar det hem i brevlådan. För utdelning i Stockholms statshus kan en avgift tillkomma.

Avgifter Gesällbrev

Information om ansökningskostnader för Gesällbrevet fås av Yrkesmassörernas Förbund.
Observera att kostnaden är uppdelad i två delar:
1. Ansökningsavgiften för Gesällbrevet betalas till Yrkesmassörernas Förbund. Ansökningsavgiften är f.n 500 kr + moms (625 kr (inkl. moms)
och betalas in till BG 832-3073. Betalningen ska vara gjord innan ansökan behandlas. Önskar du kvitto på denna avgift( 625.-) mailar du dina
uppgifter till kassor@massorerna.se.
2. Gesällbrevets administrationsavgift betalas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet BG 5814-8446 (Stiftelsen Hantverk & Utbildnings BG). Märk
din betalning med namn personnummer och yrke. Avgiften för Gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Önskar du kvitto på
denna avgift (875.-) mailar du dina uppgifter till info@hantverksrad.se. Med brevet följer ett ID-kort med information om Gesällbrev översatt till
fem språk.

Sveriges Hantverksråd om Gesäll- och Mästarbrev…

Gesällbrevet är hantverksyrkenas grundläggande kompetensbevis. Det får utfärdas till den som genomfört en väl dokumenterad
hantverks/yrkesutbildning och genomfört gesällprov enligt branschens provbestämmelser, godkända och fastställda av Sveriges Hantverksråd.
Mästarbrevet är hantverksyrkenas högsta bevis på uppnådd yrkesskicklighet. Det får utfärdas till den som uppfyller de krav som Sveriges
Hantverksråd ställer enligt Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.
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