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För Svenska Kockars Förening
i Småland

Svenska Kockars Förening är en del av 13 distrikt som SKF i Sverige består av. 
Medelmsantalet har under det gångna året varit 70 betalande, samt ca.80 st
skolelever/ungdomar. Hedersmedlem: Bernd Strehlow. Årsavgiften har varit 450:-.

Vi har haft 2. associerande medlemmar, Diversey Care AB samt Mårdskog & Lindkvist 
AB. Vilka är en stor tillgång för föreningen.

Läs mer om riksföreningen och kocklandslaget, Junior kocklandslaget samt YCC på 
www.skf.se. Vi finns även på Facebook samt i egen app.

Styrelsen för SKF Småland har bestått av följande.

Ordf. Roger Henriksson (Jan-mars.)
Ordf. Christian Hallberg (Mars-december)

Vice Ordf. Dan Ländin

Kassör: Jörgen Johansson

Sekreterare: Helena Furenbrink

Media/Hemsida: Raymond Hanna

Sponsorer: Sune Markmann och Raymond Hanna

Tävling/aktiviteter: Roger Henriksson

Ledamot: Daniel Fermskog, Jörgen Nilsson och Jens Vikingsson

YCC: Anton Bengtsson och Katinka Koskela
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Valberedning: Mats Furenbrink, Matts Andersson, 
sammankallande Marie Pierre

Revisor: Jenni Ländin

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda, fysiska sammanträden.
14 januari i Ljungby, 18 mars i Jönköping, 3 juni i Ljungby samt 13 oktober i Ryssby.
Till detta tillkommer informella kontakter via Facebook samt e-post och telefon.

Vi har representerat i Riksstyrelsen vid 2 tillfällen under året i Uppsala samt i Höllviken.

Vi startade året lördag 3 mars med matmarknad för närproducenter och bra 
föreläsningar på Ryssbygymnasiet.
Där vi även var medarrangör till en föreläsning med Leif Milling. Leif är en flugfiskare 
och ett fotogeni, som fotat och skrivit många böcker. Däribland Älgkött & peran som 
utsågs till World Best 2017 och boken Matfrisk som blev 2.a år 2013.

18 mars hade vi ett trevligt årsmöte på VOX Hotell i Jönköping med god mat och trevligt 
umgänge.

11 och 18 april anordnade vi tillsammans med länsstyrelsen styckningskurser i lamm 
och nöt på Ryssbygymnasiet. För kursens innehåll stod Christian Bauer, Skärshults 
gård. Kursen startade med genomgång av Christian där han styckade ett lamm/kvarts 
och nöt samt pratar om köttkvalitet. Därefter styckade deltagarna detsamma 
tillsammans med Christian och representanter från SKF Småland.
På en del av styckningsdetaljerna genomfördes praktisk matlagning som avslutades 
med gemensam måltid och utvärdering av kvällen.
Vår styrelsemedlem Roger Henriksson höll i trådarna för detta arrangemang som var 
väldigt uppskattat. Och även gav ett överskott till föreningens kassa.

Under MAT 2018 i Växjö ordnade vi en temadag tillsammans med riksföreningen med 
fokus på hur branschens kompetensförsörjning säkerställs. Temadagen riktade sig till 
alla yrkesverksamma i Restaurangbranschen, Besöksnäringen, Måltidssektorn, 
Företagare, Kostchefer och Måltidschefer, Kökschefer, Kockar, Restauranglärare, 
Skolledare och Utbildningssamordnare för branschen men även praktikhandledare och 
intresserade från näringslivet. Syftet med dagen var att belysa hur branschen blir ett 
mer attraktivt yrkesval. Matts Andersson och Christian Hallberg hälsade välkomna och 
var värdar under dagen från föreningen. Föreläsare under temadagen var Svenska 
Kocklandslaget,  VISITA, Anna Åhlund verksamhetschef UHR utbildning, Björn 
Wärnberg Nationell lärlingssamordnare Skolverkets Lärlingscentrum samt Jens Heed 
från Visit Sweden.
Under MAT 2018 hade vi även en monter i Konserthuset som bemannades av 
styrelsemedlemmar från föreningen.
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Lördag 13 oktober stod finalen i vår elevtävling Lejonkampen som är en återkommande 
tävling där vinnande skollaget får äran att ha tävlingen på sin skola. Detta året var vi på 
Ryssbygymnasiet. Det vinnande laget 2018 blev det ena laget från Kungsmadsskolan, 
Växjö. Samtliga deltagare fick ett fint pris. Det vinnande laget fickr bl.a. en kockkniv 
samt ett vandringspris och ett individuellt diplom samt ett diplom till skolan. 

Vi har synts mycket via vår facebooksida, i vår app samt under MAT-mässan i Växjö.
Hemsidan och SKF-app har Raymond Hanna haft ett vakande öga över. Samt en bra 
funktionell Facebooksida.

För styrelsen under 2018 genom.

Christian Hallberg.
Ordförande SKF. Småland.


