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Utmärkelser i Svenska kockars Förening: 
 
Cordon Bleu  delas ut i samband med SKF kongress som är var fjärde år och 
  vårens SKF representantskapsmöte. Distriktsföreningarna skickar 
  in nominering för Cordon Bleu till riksstyrelsen senast 2 månader 
  före kongressen/vårens representantskapsmöte. Bifoga skriftlig 
  motivering till utmärkelsen. 
  Distriktsföreningen står för kostnaden för medalj, band och 
  diplom samt uppehälle i samband med utdelning av medaljen.  
  Kriterier för Cordon Bleumedaljen: 
  Cordon Bleu delas ut till personer: Som tack för sitt långa och 
  aktiva arbete, till fromma för den svenska kulinariska konsten. 
  (rekommendation minst 10 år aktiv i riksstyrelse/distriktsstyrelse, 
  aktiv lagmedlem eller annat) 
 
Hedersmärke i Guld Förtjänsttecken!  Hedersmärke i Guld utdelas endast  
  till medlem av SKF och avses vara föreningens stora tack och 
  erkänsla för synnerligen berömvärda insatser och tjänster i 
  riksstyrelsens föreningsarbete. 
  Utmärkelsen utdelas endast i samband med SKF:s Kongress. 
  Utmärkelsen instiftades 1994. 
 
Tore Wretman medaljen Tore Wretman medalj, kategori 1: 
  Medaljen utdelas till professionell matlagare som på  
  synnerligen berömvärt sätt fört svensk kokkonst nationellt och 
  internationellt till en framskjuten position, och till yrkesman vars 
  gärning utgjort ett bevarande och framåtskridande av svensk 
  kokkonst. 
  Medaljen delas ut var fjärde år i samband med Svenska kockars 
  förenings kongress. 
 
  Tore Wretman medalj, kategori 2: 
  Representant för media, institutioner, livsmedelsföretag eller 
  annan verksamhet som genom sina berömvärda insatser och 
  engagemang för svensk matkultur främjat SKF:s ändamål och 
  syften. Medaljen delas ut var fjärde år i samband med Svenska 
  kockars förenings kongress.  
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 SKF stipendier stipendier att söka för medlemmar i Svenska Kockars förening. 
  För samtliga stipendier gäller det att berätta kort om dig själv och 
  din målinriktning samt hur du skall använda stipendiet.  
 
  Premium  
  Premium finns ansöka om fortlöpande under året  
  upp till 5000 kr per ansökan.  
  Premium är avsett för dig som är under 25 år och arbetar inom 
  kök, kallskänk eller konditori eller utbildas i någon av dessa 
  branscher.  
  Premien avser bidrag till stöd för studier, förkovran eller material 
  anskaffning till stöd för detta .  
  Beviljad ansökan betalas ut efter att relevant dokumentation är 
  redovisad för styrelsen för Svenska kockars förening.  
 
  Resebidrag  
  Medlemmar i Svenska kockars förening har  
  möjlighet att under hela året söka resebidrag på upp  
  till 15 000 kr, i samband med internationell fortbildning, tävlingar, 
  resor till dessa och även deltagande vid kongresser m.m.  
  Beviljad ansökan betalas ut efter att relevant dokumentation är 
  redovisad för styrelsen för Svenska kockars förening.  
  Bidraget är villkorat, att resan redovisas i form av  
  skriven publicerbar text.  
 
 
RS Hederspris i samarbete med SKF  
  (Lifetime award)  
  RS Hederspris delas ut tillsammans med  
  Svenska Kockars Förening till en person som i sin yrkesgärning har 
  bidragit positivt till restaurangbranschens utveckling.  
 
Svenska kockars förenings ungdomsstipendium i samarbete med RS. 
  Ett Stipendium a´ 15 000 kr att finns att söka för unga 
  målinriktade och kreativa förmågor inom kök, kallskänk eller 
  konditori. Sökande får ej vara äldre än 25 år det år som man söker 
  stipendiet. Skriftlig ansökan, berätta kort om dig själv och din 
  målinriktning samt hur du skall använda stipendiet. Bifoga betyg 
  och/eller referenser. 
  Förbehåll 
  Att skriftligt i efterhand lämna redovisning av använt stipendie. 
  Kriterier  
  Stipendiet är tillgängligt först sedan stipendiaten för  medalj och 
  stipendiegruppen presenterat tidpunkt, form av studier eller 
  förkovring inom yrket, samt en bekräftelse från arbetes eller 
  studieplatsen där förkovring eller studierna ska ske.  
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Hedersmedlem i distrikt. Livstidsmedlemskap som distriktsföreningen står för. För 
  aktivt lokalt föreningsarbete. 
 
Hedersmedlem i riks. Livstidsmedlemskap som riksföreningen står för. För 
  aktivt nationellt föreningsarbete. 
 
 
 
 
Medalj och stipendiekommittén SKF 
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