-Bilaga SRT bok. oktober 2019Detta bokprojekt sattes igång av sittande ordförande Max Bodlund och dåvarande styrelse
som hade en stark vision om att vi skulle ha en egen standard, en yrkesplan för lärlingar och
en målsättning om en bättre arbetsmiljö för oss utövare och ett säkrare ingrepp för
slutkonsumenten.
I denna vision fanns även en tanke och en dröm om att vi i framtiden skulle ha ett
fungerande Gesällbrev för vårt skrå. Denna idé hade redan sett dagens ljus i lite olika format
av både tidigare branschorganisationer och enskilda utövare som haft kontakt med
Hantverksrådet i frågan.
Varken Hantverksrådet eller branschen i sig var då redo för vad detta skulle kräva och
många utövare var tveksamma inför ett fungerande gesällformat.
Under åren 2009-2012 jobbade vi inom SRT med att skapa denna bok som idag ligger till
grund för hur många av våra myndigheter ser på vår bransch, yrkesplanen används som ett
underlag för ett lyckat lärlingskap och idag finns det även yrkeshögskolor som intresserar
sig för att skapa mer organiserade lärlingskap som kan komma att vara CSN berättigade,
dessa använder vår yrkesplan som arbetsmodell. 2019 testas detta i litet format. Vi har med
boken skapat vårt eget öde och kan styra skeppet på våra egna villkor. Boken har också ihop
med enträget arbete med att bygga broar gentemot myndigheter skapat ett fantastiskt läge
för oss att påverka och delta i arbete som berör lagändringar, ändringar i föreskrifter och
rekommendationer rörande vårt ingrepp.
SRT sitter på första parkett när det kommer till arbeten som kan medföra större ändringar
och detta är ett direkt resultat av arbetet med boken och vårt eget initiativ att skapa validerad
utbildning mot branschen.
Nu befinner vi oss i den framtid vi föreställde oss och med långt och gediget arbete så finns
nu det gesällbrev som vi hade som vision när arbetet med boken blev en fysisk verklighet
2009.
SRT ställde frågan till utövarna redan 2009 angående Gesällbrev, då det var först då som vi
kom in på Hantverksrådets yrkeslista, innan detta hade svaret alltid varit detsamma, att vi
inte fanns med på listan och därför var ett Gesällbrev inte möjligt. Intresset var relativt lågt
och vi valde då att jobba vidare i det tysta men att behålla visionen tills den kändes ligga
bättre i tiden. 2009-2012 var också de år som vi fick många större ändringar i lagar som tex
färglagstiftningen, kunskap om hygien och större ändringar i våra kassalagar, Vi valde
därför att prioritera detta arbete i första hand så att det blev så bra som möjligt för utövarna
och slutkonsumenten.
Vid årsstämman 2015 så togs beslutet att lägga allt arbete på att skapa ett fungerande
Gesällbrev. Tiden var mogen och styrelsen hade inga andra större uppdrag som kunde störa
detta arbete. Vid tidpunkten avgående ordförande Jens Bergström ihop med styrelsen ansåg
att det var en perfekt möjlighet att ta tag i detta lite tidskrävande uppdrag. Arbetet som
innefattade att skapa ett fungerande prov samt att också ha en fungerande funktion för
mästarbrev förväntades ta ca 2 år. Arbetet pågick under 2016-2017 och lanserades 2018
precis som planerat. I November 2018 så delades de första mästarbreven ut i Blå hallen i
Stockholms stadshus. I den gruppen fanns förutom arbetsgruppen även två mästare som fick

sina mästarbrev i egenskap av Hedersmästare, Ove skog och Andy Larsson. Två ikoniska
Svenska tatuerare som bidragit på olika sätt för vår bransch. Ove mottog mästarbrevet
postumt då han avlad i Cancer tidigare under 2018. Ove var den som alltid stöttat
föreningen dels genom eget arbete och under hans senare levnads år som alltid närvarande
hedersmedlem.
Nu finns Både Gesällbrev samt Mästarbrev som fungerande format och du kan som utövare
med lite längre erfarenhet också ansöka om förvalidering för Gesällbrev, detta innebär att du
inte behöver göra de prov som Gesällbrevet innefattar, utan kan få din gesälltitel utan att
göra provet. Som SRT medlem med Gesäll eller Mästar befattning ska du på samma sätt
förhålla dig till våra stadgar, och som Mästare har du också ett juridiskt ansvar gentemot
Hantverksrådet som kan besluta att dra in din titel om den missbrukas under Svea rikes
lagar. All information om proven och vad Gesällbrev och mästarbrev innebär kan hittas på
vår hemsida.
Sedan boken publicerades senaste gången så har det inte skett några större ändringar i våra
förhållningsregler, rekommendationer och lagar så i denna bilaga kan inte så mycket
tilläggas just om detta. Det kan dock påvisas att vi kommer inom en snar framtid få en
skärpning i Socialstyrelsens riktlinjer för hygienisk verksamhet. Det finns också 2019
lagförslag i Europa som skulle kunna påverka den lag som berör färglagstiftningen, Resap
2008.
Detta ihop med utövarnas ökade antal som i sin tur leder till fler ingrepp kommer fullt
troligt att kunna påverka hur vi anses skall vara utbildade inom hygien. I flera länder gör
man nu stora ändringar inom detta och här använder man ofta Sverige som ett föredömligt
exempel då vi själva skapat en bättre kunskapsbas genom att jobba hårt med att en bättre
standard, dels genom boken men också genom utökade möjligheter för organiserad
utbildning.
Många Europeiska länder kommer från och med 2020 att jobba utifrån en ny utökad
standard som framtagits av CEN, Vi har följt detta arbete och man har också använts sig en
del av den svenska standarden som underlag. Denna standard är framtagen av tatuerare ihop
med Europeiska myndigheter och kommer påverka många saker positivt även om den har en
del brister. I Sverige kommer vi dock jobba vidare med den standard vi skapat själva och
Svenska myndigheter anser att vi har ett bra format i grunden som med små ändringar bör
hålla lång tid framöver. Ihop med Gesäll- och Mästarbrev har vi dessutom nu ett unikt
upplägg för våra utövare.
SRT ser det som sitt yttersta uppdrag att ligga i täten för vilken utveckling som än kommer
och målsättningen är att vi även fortsättningsvis skall anses vara ett av de säkraste länderna
på jorden att tatuera sig i.
Sedan boken publicerades har vi nu också en väl fungerande försäkringslösning för
utövarna. Information om hur du tecknar denna finns på hemsidan. För att få teckna
försäkringen måste du vara ansluten till SRT som medlem.

