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Mellan Svenska Kockars Förening (SKF) org.nr 80 12 14-5218 som avtalstecknande part, 
  
nedan kallat SKF och Företaget 
 
 
 _______________________________org.nr_____________ 
 
med _______________________antal medlemmar har denna dag inlett följande: 
 

 

 
Medlemsavtal för Företag 

 
1. Bakgrund och syfte 
 
Svenska kockars förening erbjuder ett gemensamt medlemskap för er där ni har möjlighet 
att ansluta era anställda till ett reducerat pris. 
Vad är och står SKF för och vad kan ni och era anställda få ut av ett medlemskap: 
 
SKF är en ideell förening, bestående av ca 2500 medlemmar i 13 distrikt som har till syfte att 
tillvarata Sveriges köksmästare, kockar, kallskänkor och konditorers intressen.  
 
Den huvudsakliga uppgiften för SKFs verksamhet på ideell basis är att aktivt främja och 
stärka de yrkeskårer den representerar samt att utveckla den svenska matkulturen. 
Föreningens syfte är att kontinuerligt höja kunskapsnivån bland medlemmarna och samtidigt 
locka fler ungdomar att satsa på kock- kallskänks och konditoryrket 
 
Som ett viktigt inslag i medlemmarnas och matkulturens utveckling deltar SKF aktivt i en 
mängd tävlingssammanhang som arrangör, tävlingsledning, domare och inte minst genom 
att i egen regi driva det Svenska Kocklandslaget och Svenska Juniorkocklandslaget, som 
representerar Sverige i internationella tävlingar. 
 
Kravet som finns vid ett ingående av gemensamt medlemskap är följande: 
Namn, adress, tfn/mobilnr, e-post, arbetsplats och vilket distrikt respektive person vill 
tillhöra samt skrivet avtal med företaget som sträcker sig på minst 1 år. 
 
2 . Medlemsavtal för Företag 
 
I syfte att stärka SKFs möjligheter att driva Föreningen med dess medlemmar i alla distrikt,  
 
mot ett gemensamt mål har Företaget _____________________________________ 
 
tecknat detta avtal som avser att gälla ett år(kalenderår) i taget från det datum som har 
undertecknats av Företaget. Företaget har två månaders uppsägningstid innan avtalets 
slutdatum, som automatiskt förlängs med ett år om ingen av parterna säger 
upp avtalet. 
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Prislista per person: 
3  - 5       anställda      425 kr 
6  - 20     anställda                  400 kr 
21 - 50    anställda                  360 kr 
51 -100   anställda                  330 kr 

101 - 500         anställda             300 kr 
501 -1000        anställda             250 kr 
1000 - fler        anställda             200 kr 

 
Bevis: 
Företaget erhåller 1 st. metalskylt som skall återsändas vid upphörande av avtal, transporten 
bekostas av företaget. 
 
3. SKF fakturerar Företaget. Betalningsvillkor 30 dagar. 
 
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav varje part erhållit sitt. 
 
 
För SKF:    För Företaget: 
 
Datum______________________  Datum__________________________ 
 
 
____________________________    
Underskrift av representant för Företaget_______________________ 
Svenska Kockars Förening 
    _________________  
    organisationsnummer 
__________________________  
E-post ______________________________  
    Underskrift 
 
__________________________    
   
Distrikt    ______________________________ 
    Namnförtydligande 
     

Faktureringsadress: 
    
    _______________________________ 
 
      
    _______________________________ 
 
    _______________________________ 
 
    ______________ 
    E-post 
 
    Antal medlemmar___________  


