
 
 
 

 
Svenska Kockars Förening och Visita i samarbete med HRF - Hotell 

och restaurangfacket i HRFs projekt ”En värld av möjligheter” 
 

 
Inbjudan  
 
Svenska Kockars Förening och Visita i samarbete med Hotell och Restaurangfacket bjuder 
in till en temadag den 13 september i Växjö Konserthus. Fokus för dagen är  
– Hur säkerställer vi branschens kompetensförsörjning?  
 
Temadagen riktar sig till alla yrkesverksamma i måltids- och besöksnäringen. Syftet med 
dagen är att diskutera och belysa hur branschen, med alla dess olika yrken, blir ett attraktivt 
yrkesval. Yrken där man vill stanna och utvecklas. Vilka utbildningar, utmaningar och 
möjligheter har branschen? Hur utveckla den och inspirera för att bemanna 2020-talets 
arbetsplatser? 
 
 
Program 
 
Kl. 08.30 Registrering och kaffe/ te. 
 
Kl. 09.00 
Matts Andersson och Christian Hallberg 
från Svenska Kockars Förening samt 
Marina Nilsson från Hotell och 
restaurangfacket hälsar välkomna. 
 
Kl. 09.05 Fredrik Andersson 
Teammanager Svenska Kocklandslaget   
Så här arbetar vi för att få fler kvinnor att 
vilja tävla och lockas till branschen 
 
Kl. 09.45 Kaffe/ Vatten, bensträckare  

Kl. 10.00 Per Mandrup 
Stjärnkock, domare, författare, Team 
Manager for National Culinary Team of  
Denmark 
Så här arbetar vi på andra sidan sundet 
med rekrytering och utbildning 
 
Kl. 10.50 Claes Sandvig 
Besöksnäringens bransch- och 
arbetsgivarorganisation                           
Så jobbar Visita medkompetensförsörjning             

Kl. 11.30 Förmiddagspasset avslutas med 
en paneldiskussion med några av 
föreläsarna och representanter från 
näringslivet. Moderator Christian Hallberg 
Svenska Kockars förening. 
 
Kl. 12.00–12.45 Lunch 
 
Kl. 12.45–13.45 Jämställt 
En föreläsning av Jämställt där 
grundläggande teori varvas med humor, 
praktiska övningar och vardagsnära 
exempel. 
 
Kl. 13.45 Kaffe, och bensträckare                    
 
Kl. 14.00 Martina Nilsson, Heidi Knorn 
HRF. Presentation av projektet ”En Värld 
av möjligheter ”  
 
Kl. 14.30 Edith Salminen 
Matkulturvetare UNA  
Den komplexa relationen mellan, mat och 
vår omgivning  
Unafoodcommunity.se 
 
Kl. 15.30–16.00 Mingel 

 



 

 
Övrig information 
 
Temadagen är kostnadsfri för medlemmar i Svenska Kockars Förening. För övriga utgår en 
”administrationsavgift” på 500 kronor. Lunch och fika ingår. Avgiften faktureras i förskott vid 
anmälan. Enstaka föreläsningar fria i mån av plats. 
 
Anmäl till event@svenskakockarsforening.se senast måndagen den 3 september 2019.  
 
För boende kontakta Hotell Cardinal på telefonnummer 0470-72 28 00. Vi har reserverat ett 
antal rum. Uppge ”Svenska Kockars Förening Temadag” vid bokning. 
 
Har ni frågor e-posta på kansli@svenskakockarsforening.se eller ring 073-399 14 49  
 
Fullständigt program för MAT2019 www.matsmaland.se    
 
 
 
Varmt välkomna till en spännande dag! 
 

 


