
Riktlinjer för Reikiförbundets subventionering av medlemmars deltagande vid 
mässor och event 

Medlemmar som vill representera Reikiförbundet och ordna monter vid en mässa eller ett event kan 
ansöka om bidrag. 

 Ansökan meilas till mässansvarig, som tar upp ansökan under nästkommande styrelsemöte 
för beslut. Tänk på att vara ute i god tid då vi har styrelsemöte en gång i månad 

 Om styrelsen beslutat subventionera avgiften för mässa eller event skickar ordförande eller 
mässansvarig en bekräftelse på det 

 Utbetalning sker i efterhand mot kvitto på utlägg, som mailas till förbundets kassör 
 Alla andra avgifter i samband med mässa eller event står deltagarna för själva 
 Monter och/eller Event ska bokas i den sökandes eget namn 
 Mässan/eventet bör dokumenteras med foton och inlägg i Reikiförbundets Facebookgrupp 

och med återkoppling till mässansvarig om hur mässan/eventet varit 

Fördelar med gemensam marknadsföring vid mässor och event 

 Prova-på -reiki sittandes på stol är enkelt och populärt och många får möjlighet att prova 
 En del blir inspirerade och vill lära sig Reiki 
 Reiki marknadsförs på ett positivt sätt  
 Medlemmarna kan marknadsföra sig 
 Fler reikiutövare får kännedom om Reikiförbundet 
 Medlemmarna träffas och lär känna varandra, samarbetar och har roligt tillsammans 

Goda råd vid mässor och event 

 För en monter på 2 x 2 meter ska man gärna vara minst fyra personer. En person som är 
tillgänglig för samtal med besökare och minst två som behandlar, samt minst en person som 
löser av  

 Prissättning är beroende på vilka kostnader du har för din mässa. Ca pris för prova på Reiki 
på stol 10–15 min är 50–100 kr, liggandes på bänk 15–20 min 150–300 kr 

 Broschyrer om Reikiförbundet, som finns att ladda ner på hemsidan, bör finnas tillgängliga 
för besökarna 

 Annat som är bra att ha är stolar, filtar, vatten + muggar till besökare, Swisch, lite växel, 
noteringsblock, servetter som kuddskydd, soppåse, handsprit, en blomma på bordet och 
tydliga skyltar som visar vad du erbjuder 

 Ha lite säkerhetstänk när du bygger din monter, stabil bänk, tejpa mattkanter osv  
 Musik behöver du inte tänka på då det är svårt att få rätt volym på mässor där det är så 

många andra ljud 
 Glöm inte bort att Reiki är kraftfullt och kan sätta igång processer hos våra besökare. Var 

lyhörd och ge extra tid om så behövs och ha gärna en stol tillgänglig där hen kan sitta en 
stund efteråt 

 Vill du ha mer tips eller låna material från Reikiförbundet, kontakta Mässansvarig, se hemsida 
för kontaktuppgifter 
 

        Text uppdaterad 2020-05-28 / Anne Ninnas Mässansvarig i Reikiförbundet 

 


