
Riktlinjer Salong/Spa-medlemskap i SHR 
 

Salong/Spa-medlemskapet i SHR finns för de som själva inte är hudterapeuter och driver sin 
egen salong. Det kan röra sig om spa, parfymeri, apotek etc. som har salong och anställda 
hudterapeuter. Företaget kan genom detta medlemskap visa att man är ett seriöst företag med 
Auktoriserade hudterapeuter. Det ger en kvalitetssäkring gentemot konsumenten. Man arbetar 
under SHR:s varunamn och får använda sig av SHR:s logga i marknadsföring. Salongen får 
också tillgång till de tjänster som erbjuds medlemmarna; branschtidning, elektroniska 
nyhetsbrev, seminariedagar, mässor, regionträffar m.m. Det krav som finns för medlemskapet 
är att alla anställda hudterapeuter är personliga medlemmar i SHR och därmed auktoriserade. 
 Styrelsen i SHR beviljar ansökan om salong/spa-medlemskap. 
 
Följande företag kan vara salong/spa-medlemmar 

• Fysiska/juridiska personer som driver verksamhet med hudvård och har anställda 
hudterapeuter som är aktiva medlemmar i SHR och där all hudterapeutverksamheten 
utförs av denna anställda personal 

• Är ett företag med F-skatt registrerat i Sverige 
• Har bedrivit relevant näringsverksamhet i minst tre år 
• Salongs/spa-medlem har ej rätt att närvara vid årsmöte och är ej valbar till SHR:s 

styrelse 
 
SHR:s åtagande 

• Marknadsföring av företaget på SHR:s hemsida  
• Marknadsföring av företaget i medlemstidning 
• Ge regelbunden information om SHR:s arbete och aktiviteter. 
• Medlemstidningen Hudterapeuten 5 ggr per år 

 
Salong/spa-medlemmens åtagande 

• Följa marknadsföringslagar, följa svenska och internationella lagar och föreskrifter 
samt myndigheters beslut och rekommendationer, exempelvis avgörande från 
Allmänna reklamationsnämnden 

• Följa SHR:s etiska regler 
• Följa SHR:s marknadsföringsregler 
• Tillämpa god sed i kontakt med branschkollegor, erbjuda god service och support till 

sina kunder, och ha en sedvanligt nöjd kundkrets 
• Marknadsföra samarbetet med SHR 
• Ser till aktuell information om kontaktuppgifter och vilka som är anställda kommer 

SHR tillhanda årligen 
 
Hur blir man salong/spa-medlem 

• Man ansöker om medlemskapet på särskild blankett 
• Styrelsen i SHR beslutar om ansökan kan beviljas 

 
Kostnad 
Kostnaden för Företaget är 1950 :- per år.  Personligt medlemskap för anställda hudterapeuter 
kostar 850:- per år och kan betalas av den anställde hudterapeuten. 
 

Välkommen med din ansökan! 


