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Välkommen till SKF Småland, SKF Småland är en av de 13 distriktsfören-
ingarna som Svenska Kockars Förening. 
Läs mer om riksföreningen och kocklandslaget på 
www.svenskakockarsforening.se 

Föreningen är öppen för alla professionella matlagare oavsett om man 
är verksam inom restaurang, bageri, konditori eller storkök. Även lärare 
i restaurangskolor och utbildare vid yrkesutbildningar inom området är 
välkomna. 

SKF Småland startade 1989 i Jönköping som Vätterbygdens Matlagare. 
Därefter bytte vi namn till Matlejon i Småland. Namnbytet kom till efter en 
expansion av föreningen över hela småland 1993. Numera heter vi Svenska 
Kockar i Småland. Vår egen hemsida har adressen www.skf-smaland.se 

SVENSKA KOCKARS FÖRENING
SWEDISH CHEFS ASSOCIATION.

Svenska Kockars Förening står bakom
Kocklandslaget & Juniorlandslaget som 
framgångsrikt påverkar Svenska folkets 
intresse för mat.

Svenska Kockars Förening utser representanter till 
våra seniorer och juniorers kocklandslag, tävlingslag 
från distrikten samt lag från det militära, som 
aktivt deltar i internationella tävlingar med mycket 
stor framgång. Vi står även till hands och utbildar 
internationella domare.



Kontaktpersoner 
SKF Småland 
Raymond Hanna  070-265 91 61, Västervik
Sune Markmann  0705-19 09 09, Växjö

Avtal 
Mellan......................................................................................., nedan kallad företaget och Svens-
ka Kockar i Småland, nedan kallad SKF, har följande avtal träffats: 
Företaget och SKF skall tillsammans verka för att främja och utveckla matkulturen i Små-
land. 
Företaget beviljas associerad medlemskap i SKF och erbjudes som sådan tillgång till den 
branschkunskapen som finns samlad inom föreningen. 
SKS förbinder sig att håller företaget informerat om föreningens utveckling, aktiviteter och 
förändringar som kan ha betydelse för detta avtal. 
Företaget utser i samråd med SKF två kontaktpersoner inom företaget, varav en har närva-
rorätt vid SKF medlemsmöten. 
Företagets kontaktperson har vid SKF´ allmänna möten yttranderätt, dock ej rösträtt. 
Företaget äger rätt att använda sig av SKF logotyp vid marknadsföring av företaget, samt i 
samband med särskild produktpresentation efter SKF´ samtycke. 
Företaget erbjudes länkning från SKF´ hemsida till företagets sådan. 
Detta avtal gäller i tolv månader och förlänges automatiskt med ett år åt gången såvida inte 
endera part har sagt upp avtalet senast 60 dagar före avtalsperiodens utgång. 
Avgifterna för medlemskapet fastställes årligen och faktureras per kalenderår. 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav vardera part har tagit sitt. 

Ort .................................................................. Datum..................................... 

..............................................................................................

Ordf. Svenska Kockar i Småland 

............................................................................................... Avser alt : 1 , 2 , 3

Vill ni Stödja utvecklingen för Svenska Kockar  
att kunna få ett extra stöd i karriären. 
Att få synas med Sveriges/Världens elit inom gastronomi,  
att knyta deras varumärke till ert ! 

Avtal 
Alt 1. 
*  Ett år 
*  Logga på vår hemsida 
*  Deltaga på våra möten/årsmöte 
 Pris: 3500:- eller valfritt uppåt. 

Alt 2. 
*  Två år 
*  Logga på vår hemsida samt webbadress 
*  Deltaga på våra möten/årsmöte 
*  Inbjudan till våra sammankomster vid tävlingar etc  
 för att visa upp sig som  
 företag eller sina produkter. 
 Pris: 4500:- per år eller valfritt uppåt 

Alt 3. 
*  Tre år 
*  Logga samt webbadress på vår hemsida. 
*  Deltaga på våra möten/årsmöte 
*  Inbjudan till våra sammankomster vid tävlingar etc  
 för att visa upp sig som  
 företag eller sina produkter. 
*  Att ha någon från oss (junior eller senior) att deltaga under en dag  
 per år vid mässa eller kundträffar för att visa upp deras företag  
 eller produkter. 
* Tillgång till vår medlemsmatrikel för egna utskick. 
 Pris; 12500:- per år eller valfritt uppåt.

Tillval:
Du kan få Er företagsloggo på styrelsens kockrockar mot en årlig kostnad på 5000:-
(detta gäller i SKF Småland)


