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NKL Landsmøte 2018 

Velkommen til Bergen 

Program Landsmøte (med forbehold om små endringer) 
 
 

Torsdag 8. mars: 
 

Innsjekking Hotell Scandic Ørnen 
 

Kl 19.30-ca 23.00 Sosialt arrangement i regi av BKM med god mat i hjertet av Bergen 
 

Fredag 9. mars: 
 
 

Kl 09.30- 10.15 Organisasjon og styrearbeid - Hvordan kan lauget organiseres på en god måte 

Kl 10.30- 11.30 Yrkesfagenes år 2018 |HVA |MULIGHETER | RINGVIRKNINGER |BETYDNING FOR NKL 
Kl 12.00 BAMA Lunsj 
Kl 13.30-14.45 Oldermannsmøte 
Kl 15.00 Åpning Landsmøte med flaggheis i Hotellets foajé 
Kl 15.00- ca 17.30 Landsmøteforhandlinger 

 

Kl 19.30 Gamblers Night på Scandic Bergen City - Great Gatsby Party Antrekk 20 - 30 talls stil 
 

Lørdag 10. mars: 
 
 

Kl 06.30- 09.00 Frokost 
Kl 09.00-13.00 Landsmøteforhandlinger 
Kl 13.00- 14.30 Landslagslunsj 
Kl 15.00 -17.30 Landsmøteforhandlingene fortsetter 
Kl 19.30 Bankett Scandic Ørnen 

 

Søndag 11. mars: 
 
 

Kl 06.30- 09.00 Frokost 

Takk for denne gang og god tur hjem! 
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1.0 Generell informasjon om NKL 
 

1.1 HVEM ER NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING? 

 
Formål 

 
Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) er en partipolitisk nøytral organisasjon som har til formål å arbeide 
for kokkefagets fremme ved: 

 
Å samle alle lokale Kokkenes Mesterlaug i en organisasjon. 
Å representere kokkefaget utad. 

Å arbeide for at fagopplæringen dekker tidsmessige og kvalitative krav. 
Å arbeide for kokkefag-/mesterbrevets betydning for utøvelse av næringsvirksomhet innen vårt 
fagområde. 
Å arbeide for bruk og utvikling av det norske kjøkken. 

 
Visjon 

 
NKL skal være de faglærte kokkers fremste møteplass. 

 

Verdier 
Er du en NKL-kokk? 

 

N: Nyskapende 
K: Kompetent 
L: Løsningsorientert 

 
K: Kreativ 
O: Omgjengelig, omsorgsfull 
K: Kvalitetsbevisst 
K: Kunnskapsrik, kultivert 

 
 

Historikk 
 

Kokker har hatt sine foreninger i nær sagt alle land gjennom lange tider. Kjøkkensjefenes ble etablert noe 
senere, og i Norge var Kokkenes Mesterlaug Oslo, stiftet i 1934, først ute. Det var en aktiv forening fra 
begynnelsen, og alt året etter, i 1935, forelå det første nummer av Kjøkkensjefens publikasjon MAT, senere 
omdøpt til «Kjøkkensjefen». 

 
I 1954 ble Norges Kokkemesteres Landsforening etablert. Frem til 1996 ble foreningen drevet gjennom 
tillitsverv og på dugnadsbasis. En utrolig innsats er lagt ned. Det fins vel knapt et fag som i løpet av de siste 20 
årene har markert seg mer enn kokkefaget. Internasjonalt har norske kokker gjort seg bemerket bl.a. gjennom 
deltakelse i verdensmesterskap og kokkenes olympiade, med meget gode plasseringer. 

 
I NKLs emblem har det i alle år stått « Håndverk – Arbeide – Kunst». En av de viktigste sakene i startfasen var å 
få kokkefaget inn under håndverksloven, noe som lykkes først på 90-tallet. NKL tok også tidlig opp arbeid med 
lærlinger og fagskoler, et arbeid som stadig pågår, både i lokal-laugene og i landsforeningen. 

 
I 1996 etablerte Norges Kokkemesteres Landsforening et eget kontor med en daglig leder til å administrere 
driften. Samme år overtok landsforeningen også prosjektet Det Norske Kjøkken. Kontoret holdt til i Måltidets 
Hus i Stavanger frem til september 2017. 
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Ved utgangen av 2017 bestod Norges Kokkemesteres Landsforening av 22 laug fordelt over hele landet, fra 
Finnmark i nord til Sørlandet i sør. Antallet medlemmer i de forskjellige laug varierer veldig fra det minste 
lauget med 12 medlemmer til de større laugene med opptil 194 medlemmer, etter medlemsoversikt per 
1.02.2018 

 
Aktiviteten i laugene er stor, og de fleste laug har sine egne årlige arrangementer, enten alene eller sammen 
med NKL. Av de større og mest besøkte arrangementene finner vi NM i Kokkekunst, Tine Matcup og Norgescup 
for kokk- og servitørlærlinger 

 
I september 2017 etablerte Norges Kokkemesteres Landsforening nytt kontor i Oslo, på samme tid ble det 
ansatt ny daglig leder. 

 
 

1.2 NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENINGS VIKTIGSTE OPPGAVER 
 

Som forening er NKL aktive på en mengde områder og foreningens viktigste oppgaver er: 
 

• Ivareta og videreutvikle det gode samarbeidet med alle Kokkenes Mesterlaug 

• De norske kokkelandslagene 

• Kjøkkensjefen 

• Landsdekkende prosjekter og aktiviteter under paraplyen Det Norske Kjøkken. 

• NM i kokkekunst 

• Norgescup (Norgesmesterskap for kokk- og servitørlærlinger) 

• TINE MatCup 

• Utdeling av stipender, priser og hederstegn 

• Internasjonal tilknytning gjennom Nordisk Kjøkkensjef Fédération (NKF) og World Association of Chefs 
Society (WACS) / World Chefs 

• Rekruttering 
 

De norske kokkelandslagene har som formål å: 
 

• Representere Norges Kokkemesteres Landsforening og Norge utad. 

• Til enhver tid å være i forkant av den nasjonale og internasjonale utviklingen innen trender og faglige 
nyvinninger. 

• Være en inspirasjonskilde for resten av kokkestanden i Norge. 
 

De norske kokkelandslagene opprettes for en fire-årsperiode. NKL er ansvarlig for å legge til rette for en god 
økonomisk drift av lagene. Hver landslagsperiode avsluttes med deltakelse i IKA /Culinary Olympics i Erfurt. 

 

Kjøkkensjefen 
 

Kjøkkensjefen er Norges Kokkemesteres Landsforening sitt offisielle fagblad, og det første bladet kom ut 
allerede i 1935 (da under navnet MAT). 
Motto for bladet er: Faget i fokus! 
Kjøkkensjefen har også mange trofaste abonnenter. 

 
Målet til kjøkkensjefen er at: 

 

• Det til enhver tid inneholder stoff av interesse for målgruppen 

• Det er informativt – lærerikt – utviklende og nyskapende 

• Det skal drives økonomisk forsvarlig 
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1.3 ORGANISERING AV NKL 
 

 

LANDSMØTE 

   

 

LANDSSTYRET 
  

LAUGSSTYRENE 

  

 

ADMINISTRASJON 
 

 

 

 
 

 

 
TINE MatCup 

 
Norgescup 

Det Norske 
junior- 

kokkelandslag 

Det Norske 
kokkelandaget 

NM i 
kokkekunst 

 
Konkurranser 

 

Andre 
komitéer 

 
Kjøkkensjefen 

 

Det Norske 
Kjøkken 
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2.0 DAGSORDEN 
 

Flaggheising og åpning av landsmøte v/ President Helge Johansen 
 
 

2.1 KONSTITUERING AV LANDSMØTE 
 
 

2.2 GODKJENNING OG INNKALLING AV DAGSORDEN 
Forslag til vedtak: 
Innkallelse og dagsordenen godkjennes. 

 

 

2.3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDENEN 
 

Forslag til forretningsorden: 
 

Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Dirigentene kan når de finner det nødvendig, stille forslag om begrenset 
taletid og strek ved inntegnede talere. Slikt forslag kan også fremmes av landsmøtets delegater. Alle forslag som blir 
fremmet under landsmøteforhandlingene skal være skriftlige og fremlegges på dirigentbordet. 
Alle saker som det skal stemmes over, avgjøres ved at delegatslederne avgir alle stemmer for sine respektive laug. 
Presidenten avgir stemme for Landsstyret. Antall stemmetegn er i henhold til § 4 punkt 4 og ajourført liste fra NKLs 
sekretariat. 

 

Ved behandling av valg på dagsordenen: 
Hvis det er flere enn én kandidat til ett verv og én av delegatene forlanger det, skal det være skriftlig avstemning. 
Delegatlederne (Oldermennene) påfører stemmeseddelen antall stemmetegn i henhold § 4 punkt 4 og Laugets navn. 
Presidenten avgir stemme for Landsstyret. 

 
Til å føre Landsmøteprotokollen velges to referenter. I protokollen føres inn eventuelle forslag til Landsmøte som 
fremkommer under forhandlingene, og hvem som har fremmet dem. Videre føres beslutningene med anførsel av avgitte 
stemmer for og i mot, eventuelt med mindretallets angivelse. Forslag som blir trukket under forhandlingene skal også 
protokollføres. 

 

Forslag til vedtak: 
Forretningsordenen godkjennes. 

 

 
2.4 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT 

 
 

2.5 GODKJENNING AV STEMMETEGN 
 
 

2.6 VALG AV TELLEKORPS 
 
 

2.7 VALG AV TO PERSONER TIL SIGNATUR AV PROTOKOLL 
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3.0 PRESIDENTENS BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 

Forslag til vedtak: 
Presidentens beretning og årsrapport for Norges Kokkemesteres Landsforening godkjennes. 

 

Styrets arbeidsgrunnlag 
 

NKL skal være en attraktiv forening for eksisterende og nye medlemmer. Vi skal jobbe godt sammen med våre 
samarbeidspartnere, og bli foretrukket for gjennomføring av prosjekter. Foreningen har medlemmer over hele 
Norge og NKL skal styrke samholdet, sørge for å bidra til rekruttering til faget vårt og ivareta NM, NC og 
landslagene på en best mulig måte. 

 
Våre faste fokusområder 

• Rekruttering. Definitivt et av de viktigste fokusområdene våre. Både til laug og til faget 

• Det Norske Kokkelandslaget, senior og junior, som bygges opp for en 4 – års periode med hovedmål 
VM i Luxembourg og OL i Stuttgart. 

• Landsmøtet i Sandefjord, et av årets store høydepunkt. Flott arrangert av KM Vestfold 

• TINE Matcup, konkurranse for VG2 elever. Semifinaler på videregående skoler og finale i Stavanger 
med KM Rogaland som arrangør 

• Norgescup for kokk og servitørlærlinger. Kvalifiseringskonkurranser i regi av lokale laug og finale i 
Stavanger med KM Rogaland som arrangør 

• Nordisk Mesterskap i Lahti i forbindelse med Nordisk Kjøkkensjef Federation sin Kongress. Øyvind Bøe 
Dalelv tok sølv, Aleksander Vartdal tok bronse i Nordisk Young Chef og Mathias Toresen tok gull i 
servitørklassen. 

• NM i Kokkekunst. Flott arrangement med Bergen KM som arrangør. Som vanlig ble det avholdt stort 
styremøte under NM 

• Det Norske kjøkken. Sjømatkurs har vært avholdt også i år. Det jobbes med å skaffe flere prosjekter 

• Kjøkkensjefen som i år som i fjor har vært laget av Impuls, men hvor NKL s daglige leder har 
redaktøransvar. 

Styret 

Styrets sammensetning denne perioden har vært undertegnede (KM Drammen) som president. Mette Løfblad 

(KM Oslo) som visepresident, Petter Markussen (KM Troms), Kristine Øvrebø (Bergen KM) og Svein Magnus 

Gjønvik (Trondheim KM) som styremedlemmer. Varamedlemmer til styret har vært Kim Håvard Larsen (KM 

Harstad) og Turid Kalleberg (KM Sørlandet). Styret har i 2017 hatt 9 Styremøter, 3 telefonmøter og stort 

styremøte i Bergen. Styret har i 2017 behandlet 84 saker. Varamedlemmer har deltatt på 3 styremøter, 3 

telefonmøter og på strategiarbeid. Takk til styret for godt arbeid. 

 
Arbeidsmiljø, personale og likestilling 
Foreningen har en person fast ansatt. Styret består av tre menn og to kvinner. Det er ikke behov for tiltak med 
hensyn til likestilling. Bodil Skjørestad var ansatt som daglig leder i 100 % stilling frem til 31.8.2017 hvor hun 
sluttet etter eget ønske for å begynne i en ny jobb. 11.9.2017 tiltrådte ny daglig leder Espen Wasenius. Som en 
følge av dette ble administrasjonskontoret flyttet til Oslo. Kontoret i Stavanger vil bli avviklet våren 2018. 
Kjersti Vallotto har vært innleid administrasjonsansvarlig i 40 % stilling i hele perioden. Det har ikke vært 
sykefravær i perioden. Takk til Bodil, Kjersti og Espen for en flott utført jobb. 

 

Økonomi 
Vi gikk inn i 2017 med et budsjett som hadde et positivt resultat på kr 219.150 som utgangspunkt. Perioden har 
vært et år uten konkurranser for kokkelandslaget og resultatet endte på kr. 1.562.364 i pluss. Dette skyldes et 
fortsatt stort fokus på kostnader og større prosjektinntekter enn budsjettert. Vi går inn i 2018, som er et 
konkurranseår, med bankinnskudd på kr. 3 917 298. En stor takk til alle som har bidratt til dette resultatet. En 
spesiell takk til tidligere daglig leder Bodil Skjørestad som var utrolig god til å passe på pengebruken, stor takk 
også til det nye kokkelandslaget som har streng kontroll på råvareforbruk. Nåværende daglig leder Espen A. 
Wasenius viderefører dette på en meget god måte. Vårt mål er som alltid å ha en trygg og forutsigbar økonomi, 
og vi er på riktig vei. 
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Samarbeidspartnere 2017 
 

Vi har i 2017 hatt et meget godt samarbeid med våre sponsorer, støttespillere og samarbeidspartnere. Det ble 
arrangert en samling på Vianvang i mars, sammen med kokkelandslaget, daglig leder og undertegnede. I tillegg 
ble det arrangert en meget vellykket «frunsj» i desember hvor styret og administrasjonen møtte alle våre 
sponsorer og støttespillere. Stor takk til alle sammen, uten dere kunne vi ikke drevet foreningen slik vi gjør. 

 

Miljø 
 

Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø 
 

Året 2017 
 

Utover de faste oppgavene har vi hatt fokus på følgende: 

• Rekrutteringsprosess for ansettelse av ny daglig leder 

• Styret og undertegnede har jobbet tett med både tidligere og nåværende daglig leder. 

• Styrets medlemmer har i perioden hatt regionansvar for kontakt med laugene. 

• Forberedelser til ny Strategi- og handlingsplan for 2019 – 2022. 

• Rekrutteringsarbeid i regi av Petter Markussen i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere. 
Avholdt rekrutteringsmøte hvor alle laugenes rekrutterinsansvarlige var invitert 

• Våre Young Chefs ambassadører Merethe Lundberg og Paul Steinar Dalaker har gjort en flott jobb og 
følges tett av mentor Mette Løfblad. Avholdt egen Young Chef samling. 

• Det norske Kjøkken ved Svein Magnus Gjønvik la til rette for laugenes deltakelse i Chefs Day 
20.oktober og jobber med nye prosjekter. 

• World Chefs Without Borders ved Kristine Øvrebø med blant annet samarbeid med Unicef og 
Alternativ Jul. 

• Vervekampanje for flere laugsmedlemmer. 

• Kokkelandslaget for perioden 2017 til 2021 med manager Jørn Lie, kaptein senior Christer Rødseth og 
kaptein junior Geir Magnus Svae. Vi ønsker dem lykke til og berømmer dem for all tiden de bruker i 
konkurranseforberedelser. 

• Deltakelse i Praha for Alexander L. Vartdal og Runa Kvendseth i kvalifisering for Hans Bueschens 
(Young Chef Global Challenge) i Malaysia. De vant og er kvalifisert. 

• Deltakelse i Praha for Henrik Falkensten og Thea Jensen i kvalifisering for Global Pastry Chef Challenge. 
De gjorde en flott innsats men ble dessverre ikke kvalifisert til videre deltakelse i Malaysia 

• Utredninger om eventuelt nytt Kantine / Cateringlandslag. 

• Nordisk Kjøkkensjef Federation NKF, med kongress og konkurransene i Lahti i mai. Kristine Hartviksen 
fra KM Oslo ble valgt til president i NKF, Svein Magnus Gjønvik fra Trondheim KM er i faglig utvalg i 
NKF og undertegnede sitter som styremedlem. 

• Undertegnede sitter som NKLs styrerepresentant i Stiftelsen for rekruttering til Restaurant- og Matfag. 

• Samarbeidsavtale med Bocuse d´Or Norge ble sluttført og undertegnet. 

• Deltatt i Landbruksdepartementets fellesmøte om prosjektet «Matnasjonen Norge» 
 

Til slutt vil styret i NKL benytte anledningen til å takke samtlige laug for meget god innsats og alle timene som 
legges ned i konkurranser, festivaler, kurs, møter og ikke minst rekruttering. Dere er strålende representanter 
for faget og yrket vårt! 

Takk for godt samarbeid i 2017! 
 

Helge Johansen 
President Norges Kokkemesteres Landsforening 
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3.1 ÅRSRAPPORT 2017 FRA NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING 

 

Landsstyret 

Følgende personer har vært medlemmer av landsstyret i perioden 

mars 2016 - mars 2017: 

 
Helge Johansen President (fra 2017, styremedlem fra 2016) 

Mette Løfblad Visepresident (fra 2017, styremedlem fra 2016) 

Petter Markussen Styremedlem (fra 2015) 

Svein Magnus Gjønvik Styremedlem (fra 2017) 

Kristine Øvrebø Styremedlem (fra 2016) 

Kim Håvard Larsen Varamedlem (fra 2016) 

Turid Kalleberg Varamedlem (fra 2017) 

 
 

Styrets hovedfokus i 2017 har vært: 

• Økonomi og etablering av to nye Kokkelandslag for en ny fire års periode. 

• Pleie relasjonene og følge sponsorer og støttespillere vi har, jakte på nye sponsorer og inngå nye 

sponsoravtaler 

• Nye prosjekter under paraplyen Det Norske Kjøkken, se eget punkt i 3.1.11 

• Konkurranser: NM i Kokkekunst, Norgescup og TINE MatCup, se eget punkt 3.1.10 

• Internasjonale konkurranser European Semifinales Global Chef Challenge og Nordisk mesterskap 

• Kontinuerlig fokus på NKLs strategidokument med måloppnåelse. 

• De norske kokkelandslagene. 

• nkl.no – nettportalen må holdes i oppdatert og attraktiv til en hver tid 

• Landsmøtet i Sandefjord 

• Kvalitetssikring og dokumentasjon av administrative rutiner pågår kontinuerlig. 

• Rekruttering til Restaurant- og Matfag, foreningen og laugene. Det arbeides kontinuerlig 

• Rekruttering til faget – NKL har bidratt til å etablere. LANDSKONFERANSEN FOR Restaurant og Matfag 

• Videreutvikle samarbeidet med NKF og WACS 

 
Administrasjonen 
Administrasjonen har ansvaret for den daglige drift av foreningen, oppfølging av landsstyrets vedtak, 

økonomisk oppfølging, relasjonspleie til NKLs sponsorer og støttespillere 

 
 

3.1.2. Økonomi 
Årsresultat NKL 

 
 
 

Tekst 2017 2016 
Inntekter: kr 6.992.703.- kr. 8.008.099.- 

Utgifter kr 5.420.100.- kr. 7.628.017.- 

Årsresultat kr 1.552.603.- kr. 379.182.- 
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Fra Balansen: 

 
Kontanter pr 31.12.2017 kr. 3.917.298.- 

Fordelt på: Høyrente konto kr. 2.001.743.- 

Driftskonto kr. 1.905.855.- 

Skattetrekk konto kr. 20.380.- 

 
Kommentarer knyttet til NKLs økonomi. 
Det ble på landsmøtet i Sandefjord lagt frem ett budsjett med positivt resultat på kr 248.150.- 
Når vi ender 2017 har vi ett positivt resultat på kr. 1.552.603.- 
Tidligere daglig leder Bodil Skjørestad og landslagets ledelse er en stor del av grunnen til dette. Jørn Lie har satt 
et strengt regime og god struktur på alle områder for landslagene. Undertegnede, har i sitt arbeid fortsatt i 
dette sporet. 
I tillegg har det i 2017 vært solgt en del timer med landlagskokkene og økte prosjektinntekter som landslagene 
har utført. 
Kontinuerlig kostnadsfokus skal alltid være en prioritert oppgave for daglig leder. 

 
3.1.3 Medlemsoversikt pr 01.02.2018 

 

Medlemstall for 2018 

  

Totalt 
ant. 
Medl. 
2017 

 
 

Senior/ 
annet 
(gratis) 

 
 

Kokke- 
landslag 
(gratis) 

 
 
 

Junior 
(tom fylte 
25 år) 

 
 

Æres 
Medl 
i laug 

 
 

Ant. 
Bet. 
medl 

 
 
 
 

NKL 
Æresmedl 

KM Aust Agder 29 4 0 0 0 24  

Bergen KM 186 19 1 9 5 152  

KM Bodø og Omegn 40 6 0 4 1 31  

KM Drammen 52 6 1 1 2 43 1 

KM Finnmark 22 3 0 0 0 19  

KM Harstad og Omegn 33 6 0 3 2 22  

KM Haugalandet 74 15 0 11 0 48  

KM Hedmark og Oppland 42 7 0 2 0 33  

KM Lofoten & Vesterålen 12 5 0 0 0 6  

KM Møre og Romsdal 73 5 1 4 0 62  

KM Narvik 24 5 0 2 1 16 1 

KM Nord Trøndelag 80 6 0 4 1 69  

KM Oslo 194 34 8 6 3 141  

KM Rogaland 166 14 3 0 0 71 1 

KM Sogn og Fjordane 55 2 0 6 2 41  

KM Sør-Helgeland 27 2 0 1 0 24  

KM Sørlandet 35 10 0 2 0 42  

KM Telemark 36 5 0 0 0 31  

KM Troms 54 18 0 2 0 34  

Trondheim KM 140 14 3 3 6 113 1 

Vestfold KM 88 10 2 0 0 76  

KM Østfold 46 11 0 4 5 26  

Summert 1510 207 19 64 30 1124 4 
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3.1.4 De Norske Kokkelandslagene 
 

Det har vært et travelt år for begge kokkelandslagene med etablering av nye lag, sette en god struktur samt å 

etablere et regime som gjenspeiler den totale gruppens ambisjoner for landslagets fire-årsperiode. 

Samlingene i 2017 er benyttet til å finne lagets retning og stil, for de oppgavene lagets skal løse i World Culinary 

Cup 2018 og i IKA Culinary Olympics i 2020. 

For å finansiere driften av to kokkelandslag som skal delta i internasjonale konkurranser, har NKL en stor 

sponsorportefølje. Det medfører mange forpliktelser i form av gjenytelser, dette arbeidet er utført på 

dugnadsbasis i tillegg til trening og full jobb. Det rettes en spesiell takk til landslagsmanager Jørn Lie og 

kapteinene Christer Rødseth og Geir Magnus Svae. 

 
Kokkelandslagene har sitt landslagskjøkken hos Bama, og i tillegg benyttes KIT-Akademiet hos ASKO. 

Med to kjøkken kan begge lag trene samme helg, dette fører til positive synergier, det bygger lag og samhold. 

NKL takker Bama og KIT, for all velvilje landslagene blir møtt med på samlingene. 

 
Tusen takk for all drahjelp fra sponsorer, støttespillere, samarbeidspartnere, kokkevenner, medlemmer, 

familie, venner og arbeidsgivere til landslagsmedlemmene. 

 

De norske kokkelandslagene 2017 
 

SENIOR KOKKELANDSLAGET  JUNIOR KOKKELANDSLAGET 

Jørn Lie - Manager 1969 Geir Magnus Svae - JR Kaptein 1974 

Christer Rødseth – SR Kaptein 1990 Aron Espeland 1996 

Tonje Torvanger 1994 Runa Kvendseth 1997 

Jan Erik Hauge 1990 Eirik Tufte 1995 

Kjell Patrick Ørmen Johnsen 1988 Christian Honstad 1995 

Kåre- Andre Hjartholm 1989 Aleksander L. Vartdal 1995 

Håkon Solbakk 1991   

Henrik Falkensten 1995 COMMIS 

Marius Martinsen 1985 Fatima Sjøgren 1997 

Kristoffer Westvik Lofnes 1994 Kai Andre Lindholt Pedersen 1993 

Jonas Nåvik 1987 Elisabeth Måseidvåg Olsen 1986 

Pavel Pavlov 1987 Eline Sofie Sunde 1997 

Vibeke Thomassen 1995 Mai Sigrid Aagesen 1997 
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3.1.5 NKL OG INTERNASJONAL TILKNYTNING 
v/president Helge Johansen og NKF President Kristine Høiesen Hartviksen 

 
NKL og Internasjonal Tilknytning 

 
I NKF styret sitter Kristine Hartviksen som president og Helge Johansen som styremedlem. Svein Magnus 
Gjønvik er med i faglig utvalg. Merethe Lundberg og Paul Steinar Dalaker som er Young Chef ambassadører og 
Mette Løfblad som mentor. Nytt i 2017 er at 1 Young Chef ambassadør møter som observatør på styremøter i 
NKF. Det har vært avholdt 2 styremøter, hvor rekruttering, sponsorater, samhandling og felles Nordisk uttrykk 
har vært hovedtemaer. Det er godt samarbeid mellom de nordiske landene. I 2017 har det vært Nordiske 
konkurranser i Lahti hvor Øyvind Bøe Dalelv tok sølv, Aleksander Vartdal tok bronse i Nordisk Young Chef og 
Mathias Toresen tok gull i servitørklassen. 
WACS/Worldchefs 
Det var Europeisk presidentmøte i Cardiff, Wales i mai, hvor Helge Johansen representerte Norge. Godt møte 
med over 30 nasjoner tilstede og hvor hovedtemaer var rekruttering, verdenskongress i Malaysia og det nye 
verdensstyrets arbeidsform. Blant enkeltsaker kan nevnes hvordan utnevning av komitemedlemmer til WACS 
foregår og samhandling verdensstyret / Continental Directors. Sakene bringes videre inn til WACS kongressen i 
Malaysia i 2018. 

 

3.1.6 LANDSMØTE 2017 
 

I 2017 ble landsmøte holdt i Sandefjord, med Vestfold Kokkenes Mesterlaug som arrangør. Det var et flott 
landsmøte i tradisjonsrike omgivelser, god mat og gode landsmøteforhandlinger. Takk til Vestfold KM med 
Oldermann Trond Andresen i spissen for vel gjennomført arrangement 

 

3.1.7 Rekruttering 
v/ Petter Markussen 

 

Det ble gjennomført seminar for rekrutteringsansvarlige i alle laug, i Oslo17.oktober 2017. 
16 personer fra 11 laug møtte. Seminaret ble arrangert parallelt med tidenes første Young Chef samling. 
På bakgrunn av gode erfaringer fra seminaret er det inngått samarbeid med FORM, NHO Reiseliv, NHO mat og 
drikke, Sjømat Norge og BKLF for å lage; Landskonferansen for Restaurant- og Matfag. 
Landskonferansen for Restaurant- og Matfag går av stabelen 9.-10 april i Oslo, lunsj til lunsjarrangement. 

www.landskonferansenrm.no Meld dere på! 

Vi dekker til fest 
Tallene for innsøkning i videregående skole går fortsatt ned, og vi oppfordrer alle laug til fortsatt å involvere 
seg i prosjekter som «Vi dekker til fest», og lignende 

 
Beskyttelse av yrkestittel 
I 2017 er det avholdt møter med Fellesforbundet og NHO Reiseliv. Saken strander litt pga at veien sannsynligvis 
er ufremkommelig, og det må jobbes politisk med denne saken visst vi skal nå noen vei. NKL landsmøte kan 
åpne opp for dette ved en vedtektsendring. 

 

Samarbeidspartene Årets Lærebedrift 
Styret i NKL har også i 2017 samarbeidet med NHO Reiseliv og FORM for å finne den aktuelle kandidaten som 
fortjener utmerkelsen Årets lærebedrift 2017. Prisen deles ut på landsmøte i Norges Kokkemesteres 
Landsforening 2018 i Bergen. 
For mer informasjon om statutter, se: www.nkl.no 

 

Jury for Årets Lærebedrift: 
- Helge Johansen, President i NKL 
- Petter Markussen styremedlem i NKL 
- Wenche Andersen, TV2 God morgen Norge og kokebokforfatter 
- Laila Berge, FORM 
- Hilde Veum, NHO Reiseliv 

http://www.landskonferansenrm.no/
http://www.nkl.no/
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Årets Lærebedrift 2017: 

Det er en glede å fortelle at det for prisen i 2017 har kommet inn forslag på mange gode kandidater. 

Juryen har fått et innblikk lærebedriftenes virke, og har lest om alle de flotte lærebedriftene vi har rundt om i 

landet vårt. 

De tre lærebedriftene som er nominert av juryen for 2017 er, i alfabetisk rekkefølge 

• Color Line, Vestfold 

• To rom og kjøkken, Trondheim 

• Renaa Restauranter, Stavanger 
Vinneren blir annonsert under landslagslunsjen på landsmøtet lørdag 10.3.2018 

 
3.1.8 Young Chefs 
v/ Mette Løfblad, mentor 

 
Merethe Lundberg og Paul Steinar Dalaker har vært Young Chefs ambassadører i 2017. Begge deltok på 
Landsmøtet i Sandefjord og hadde et innlegg under Landsmøteforhandlingene. 
Under Nordisk Kongress i Lahti i juni 2017 fikk ambassadørene delta i det nordiske Young chef nettverket, og 
hadde et eget opplegg. Hele det nordiske Young Chefs teamet ble presentert for NKF styret i Lahti. Dette ble 
godt dokumentert i Kjøkkensjefens 3. nummer i 2017 
Paul Steinar deltok på Nordisk Styremøte i Stockholm i oktober 2017, hvor han ble innstilt som kandidat til 
Young Chefs ansvarlig for Nord Europa. 

 
17.-18.okt ble NKL’s første rekrutteringsseminar avholdt. Her ble det arrangert en vellykket samling for alle 
aktive Young Chefs, med faglig innhold, seminar og sosial nettverksbygging. 
Dette seminaret ble det første initiativet til Rekrutteringskonferansen som vil avholdes i 2018. 
I tillegg har ambassadørene vært ansvarlige for aktiviteten på NKL Young Chefs Facebook side og jobbet frem 
innholdet i forslaget til vedtektsendring. 

 
 

3.1.9 WCWB – World Chef Without Borders 
v/ Kristine Øvrebø 

 

I forbindelse med våre forpliktelser ovenfor WCWB har vi valgt å bistå veldedige organisasjoner med 
innsamlinger og lignende. 

 
Tusen takk til manager Jørn Lie og kokkelandslagene. 
Dere er flinke til å organisere og stille opp. Dere er alltid blide, energiske og samarbeidsvillige. 
På UNICEF sin TV-innsamling ble middagen med kokkelandslaget auksjonert bort til en verdi på 23.601 NOK. 
I tillegg laget våre flotte landslagskokker SO-ME-videoer med mat fra de berørte områdene: 
https://www.nrk.no/emne/oppskriftene-fra-tv-aksjonen-2017-1.13735159 

 

I forbindelse med Røde Kors sin TV-aksjon 16. desember har NKL gitt en familiefrokost med 
junior-kokkelandslaget til en av dem som ble fadder gjennom Morgenklubben på Radio Norge. 
TINE og Nortura er med og sponser denne frokosten. 
Det ble produsert en SO-ME-video i samarbeid med Geir Schau i forkant av dette og junior-kokkelandslaget blir 
også nevnt flere ganger om dagen på Radio Norge i to uker i forkant av aksjonen. 

 

Vår regjerende Norgesmester i Kokkekunst, Kjell Patrick Ørmen Johnsen, satt i TV2s kjendispanel under TV- 
aksjonen, han skrev fadderavtaler under direktesendingen på TV2. 
Takk til Sportex for kokkejakkene vi fikk til prosjektet. 

 

Flere NKL medlemmer jobbet dugnad for Alternativ jul på Oslo Kongressenter og jeg deltok selv også. 
NKL støtter WACS TOUR FOR HUMANITY I MYANMAR JUNI 2018 med EUR 1000.- og selv skal jeg delta på 
denne dugnaden sammen med 100 kokker fra hele verden. 

 
Mange laug bidrar også med sine veldedige prosjekt i sine områder. 
Takk til NKL for at dere er så raus og positiv til å hjelpe andre. 

https://www.nrk.no/emne/oppskriftene-fra-tv-aksjonen-2017-1.13735159
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3.1.10 KONKURRANSER 
Konkurranser for unge kokker V/ Kristine Øvrebø | Konkurranser senior v/ Svein Magnus Gjønvik 

 

TINE MatCup 
 

VINNERE AV TINE MATCUP 2017VLM fra Strinda videregående skole: Lars Hamnes, Martin Bergvin og Vegard Brevik. 
 

 
NORGESCUP 

 
 

Plass:  Sted  Lærebedrift  Lærling  Lag leder 
         

1 
 

Oslo 1 
 

Statholdergaarden 
 

Runa Kvendseth 
 Torbjørn 

Forster 
         

    Statholdergaarden  Tord Johnseter   
         

 

2 

  

Trondheim 1 

  

Credo Restaurant 

 
Panupong 

Phengphen 

 Kjell Patrick 

Ørnen 
Johnsen 

         

    Credo Restaurant  Toum Ditthideth   
         

3 
 

Trondheim 2 
 

Scandic Nidelven 
 Tamara Hoff 

Iversen 

 Martin 
Trana Flak 

         

    Scandic Nidelven  Mads Utnes   

 
 
 

NM 2017 
NM i kokkekunst ble gjennomført i Bergen. Arrangementet ble flott utført av lauget og entusiasmen var 
god. Årets Norgesmester i Kokkekunst ble Kjell Patrik Ørmen Johnsen. Vel fortjent Kongepokal vinner. 

 
NORDISK MESTERSKAP 
I Nordisk Chef of the year tok Øyvind Bøe Dalelv sølv og Aleksander Vartdal tok bronse i Nordisk Young Chef. 
Konkurransen ble avholdt i forbindelse med Nordisk Kongress i Finland i juni 2017. 

 
Nordic Chefs Team Challenge 

 
Ett av konkurransehøydepunktene på SMAK 2017 blir utvilsomt «Nordic Chefs team Challenge» 
onsdag 8. februar. Her deltok 3 landslagskokker fra hvert av de fem Nordiske landene konkurrere om en 
prestisjefylt seier med bruk av nordiske råvarer som utgangspunkt 
Det norske laget 
Alexander Berg, Håkon Solbakk og Eirik Tufte representerte Norge i Nordic Chefs Team Challenge. I tillegg 
til å stille med tre landslagsdeltakere, stilte også hvert land med en WACS -sertifisert dommer. Vinnere ble 
Finland, sølv til Sverige og Bronse til Island. Denne gang ble det 4 plass til Norge. 

 

Global Chef Challenge, European semifinals, Praha 2017 
 

Aleksander l. Vartdal og commis Runa Kvendseth vant i H. B Global Young Chef Challenge i Praha 6.oktober 
Ingen over ingen ved siden, vårt team var best blant alle konkurrentene i de tre europeiske regionene. 
Aleksander er klare for å vise verden hva som bor i ham under WACS 2018. 

 

I kategorien Global Pastry Chef Challenge, deltok Henrik Falkensten og commis Thea Victoria Thoren Jensen for 
Norge. De leverte kake og dessert med gode smaker på et høyt nivå. De tok bronse i konkurransen, gratulerer! 
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3.1.11 DET NORSKE KJØKKEN (DNK) 
 

Komiteen til det Norske Kjøkken 2017 har bestått av Jan Kåre Johansen, Anne Dorthe Ask Magnussen, Kim 
Håvard Larsen 
Leder Svein Magnus Gjønvik Lands styret NKL 

 

Ønsket er at Det Norske Kjøkken (DNK) skal gjenoppstå som et aktivt prosjekt for NKL. 2017 har vært 
konsolidering, og planene for 2018 vil bli presentert for laugene på Landsmøtet. 
Primært har det i 2017 vært ett prosjekt og det er Kokkens dag hvor laugene ble oppfordret til å legge vekt på 
lokal presentasjon av det DNK gjennom faglig aktivitet og profilering av kokkefaget. 
Det ble sendt ut en slik oppfordring til alle laug, og satt opp en premie til det laug som på en positiv og aktiv 
måte kunne skape blest denne dagen – og dagene rundt kokkens dag. 
I alt har Styret mottatt svar og dokumentasjon fra 5 laug. 
Kåring og premietildeling på kr 5000.- vil skje i løpet av landsmøtet. 

 

Generelt sett håper styringsgruppen at laugene i 2018 støtter opp om de prosjektene som fremlegges slik at 
fokus på Norsk mat og råvarer blir en naturlig del av laugs arbeidet, da gjennom DNK. 

 
 

3.1.12 Andre prosjekter med NKLs laug som bidragsytere 

v/ Espen A. Wasenius daglig leder i NKL 

 
TINE MatCup er et samarbeid mellom NKL og Tine. 
Målet med konkurransen er å motivere unge fagutøvere på VG2 og derved styrke fokus på rekrutteringen til 
kokkefaget. 

 

Konkurransen gjennomføres i tre steg. 

En lagkonkurranse hvor laget består av 2 kokker, 1 servitør og lagleder. 
Steg 1: Menykonkurranse – lagene sender inn oppgave – 63 lag sendte inn oppgave i 2017 
Steg 2: Regionale semifinaler arrangert av NKLs laug – 30 lag deltok i 6 semifinaler arrangert av 5 laug 
Steg 3: Finale i Stavanger under Norgescup for kokk- og servitørlærlinger – 6 lag i finalen i Stavanger 
KM Rogaland er teknisk arrangør i tett samarbeid med NKL administrasjon og Electrolux som leverer 
konkurransekjøkken. Vi er helt avhengig av drahjelp fra laug til å markedsføre TINE MatCup rundt om i landet, 
og det er flere skoler laugene kan utfordre. 
Vi har et velfungerende nettverk over hele landet og vi får til mye bra sammen. NKL har et langsiktig og godt 
samarbeid med TINE. 

 
Kjøkkensjefen 
Kjøkkensjefen ble i 2016 som ett prøveprosjekt gitt til Impuls og på landsmøtet i 2017 ble det vedtatt at Impuls 
fortsetter. Det ble inngått løpende avtale fra 10.03.2017, med 6 mnd gjensidig oppsigelse. 
Impuls produserer artikler, selger annonser, distribuerer, fakturerer og sørger for at bladet fremstår i ny drakt. 
NKL har fremdeles redaktør ansvaret, det er daglig leder som er ansvarlig redaktør og er i tett dialog med 
Impuls vedr. innhold og saker til bladet KJØKKENSJEFEN. 
Vi møtes og planlegger hver utgaves innhold i grove trekk, leser korrektur og er med på stoppmøtet før 
produksjon og trykking. 
NKL har ingen inntekter på bladet KJØKENSJEFEN, men heller ingen utgifter og bruker minimalt med tid for at 
alle våre lesere skal få ett flott fagblad. NKL er godt fornøyd med utviklingen av bladet og tilbakemeldingene fra 
medlemmer og sponsorer. 
På redaksjonskomiteens siste møte i 2017, ble det laget en utgivelsesplan og rammeplan for alle 4 utgavene i 
2018. Kjøkkensjefen har et opplag på rundt 1850 pr utgivelse. 

 
Nettportal 

Ny nettportal ble lansert på landsmøtet i Harstad med påfølgende opplæring. 

Etter en bratt læringskurve er vi nå godt i gang, men ser at en del laug er lite aktive. 



17 
 

NKL’s mål er at alle laug skal være aktive på sin side og bruke den som en informasjonskanal. 

Målet til NKL er ett nytt innlegg i snitt hver uke slik at alle skal ha lyst til å klikke seg inn på siden. 

Nettportalen blir også blitt brukt som informasjonskanal i forbindelse med saker til media. 

Nettportalen ble foreslått mer brukervennlig på noen områder under Stort styremøte i Bergen 2017, endringer 

vil bli gjennomført i løpet av 2.kvartal 2018. 

 
 

3.1.13 SAMARBEIDSPARTNERE, SPONSORER OG STØTTESPILLERE 
v/ President Helge Johansen 

 

Uten våre samarbeidspartnere og sponsorer hadde vi ikke kunnet drevet NKL med så mange aktiviteter. Dere 
er en del av kokkefamilien i NKL. Vi er ydmyke og takknemlige for at dere er lojale og ser verdien av å støtte 
NKLs langsiktige arbeid. Vi hadde en flott samling med sponsorene på Vianvang , hvor vi fikk mange gode 
innspill som vi tar med i vårt videre samarbeid. 
Før jul 2017 deltok alle samarbeidspartnere på NKLs Advent-fr-unsj på vår nye adresse i Oslo, det var et meget 
vellykket tiltak. Her var sponsorer, støttespillere, styret, administrasjonen og landslagsledelsen til stede. 

 
NKLs sponsorer fikk åpne den første luken i julekalenderen, der fikk de en egen FACEBOOK side. 
Den er tenkt å brukes som en informasjonskanal. 

 
I 2017 hadde NKL følgene samarbeidspartnere, sponsorer og støttespillere 

Generalsponsor: Nortura med varemerkene Gilde og Prior. 

Hovedsponsorer: Asko, Bama, Scandic Hotels, Tine og Electrolux 

Sponsorer: Sportex, Norges Sjømatråd, Figgjo, Tamahagane 

Støttespillere: NHO Reiseliv, Santa Maria, FORM, Valhrona, SCA / Tork, Color Line, Empakk/ ScanBox, DUNI, 

Meny, Matbyrået Impuls, Mills Proff Partner, Mathallen, Ricco Vero, Shoes for Crews, Hertz, Culina, Gastronaut 

og Chridthvidt Tekstilservice. 

 
 

3.1.14 TILDELTE STIPENDER, LEGATER, HEDERSTEGN OG UTMERKELSER I 2017 
v/ President Helge Jojansen 

Paul Schaltenbrands Legat: Christian Andre Pettersen og Frida Netland Berge 

Årets Kjøkkensjef 2016: Frode Selvaag 

Årets Lærebedrift 2016: Brasserie France 

André Enghs Gullnål: Kristine Høiesen Hartviksen 

Årets Oldermann / Evergoodprisen 2016: Steinar Voreland 
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4.0 DESISORS RAPPORT 

DESISOR RAPPORT FOR 2017 

Desisor har til oppgave å påse at Norges Kokkemesteres Landsforening drives etter de vedtekter og 
retningslinjer som landsmøtet pålegger styret. 
Desisor har fortløpende og gjennomgående fått tilsendt protokoller fra foreningens styre. 
Desisor finner at de saker som er behandlet er i tråd med NKLs vedtekter og retningslinjer som er pålagt 
gjennom landsmøtevedtak, og etter vanlig styreskikk. 
Foreningens regnskap ligger ikke under desisors myndighetsområde, og er følgelig ikke behandlet. 
Desisor har etter beste evne bistått styret, komiteer og de lokale laug i spørsmål som har oppstått i perioden. 

 
Desisor har i siste periode fått flere forespørsler fra laug angående bruk av fullmakter på årsmøter. Foreningens 
vedtekter sier ingenting om dette, men Desisor vil påpeke viktigheten av forutsigbarhet i bruken av fullmakter, 
slik at det ikke blir en vilkårlig behandling av fullmakter fra år til år. 

 

Desisor anbefaler alle laug å ha en bestemmelse om fullmakter inn i sine lokale vedtekter, eller i et 
årsmøtevedtak, slik at man har en omforent forståelse hvordan lauget forholder seg til fullmakter. 

 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 

Terje Moen 
Desisor 
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5.0 REGNSKAP PAUL SCHALTENBRANDS LEGAT 2017 
 

5.1 Regnskap Norges Kokkemesters Landsforening 
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6.0 Budsjett 2018 
v/ Espen A. Wasenius, daglig leder 

 
  Admin 

2018 
Landslag 

2018 
NKL samlet 

2018 
Samlet resultat 

2017 

Konto Salgsinntekter: 
    

3001 Mestertegneffekter /NKL effekter 50 000 0 50 000 
 

3000 Prosjektinntekter, salg NKL effekter 550 000 550 000 
 

3000 Sponsorinntekter 5 355 000 0 5 355 000 
 

3000 Tilskudd NKF / Sekretariat 48 000 
   

3002 Andre Enghs Kjøkkenordbok 10 000 0 10 000 
 

3003 Dommerkurs 10 000 0 10 000 
 

3021 Viderefakturering, avg. pliktig 100 000 
 

100 000 
 

3900 annen driftsrelatert inntekt 22 500 49 378 71 878 
 

3750 Medlemskontingent 787 650 0 787 650 
 

  
Sum salgsinntekter 

 
6 383 150 

 
599 378 

 
6 982 528 

 
6 972 703 

 
Varerekostnader: 

    

4000 Innkjøp varer og halvfabrikata 100 000 0 100 000 
 

 
4130 

Viderefakturerte kostnader, lav sats 
(reisekostnader) 

 
100 000 

 
0 

 
100 000 

 

4015 Forlagssentralens kostnad 6 000 0 6 000 
 

4502 Tilskudd NM i Kokkekunst 350 000 0 350 000 
 

4502 Tilskudd Det Nosrke Kjøkken 
    

4502 Tilskudd WCWB 25 000 
 

25 000 
 

4502 Tilskudd Norgescup 350 000 0 350 000 
 

4500 Kontraktører/ innleid hjelp 66 750 60 000 160 000 
 

4120 Innkjøp varer 25 000 1 255 202 1 280 202 
 

4501 Tilskudd laug for kurs og arrangement 242 000 0 242 000 
 

  
Sum varekostnader 

 
1 264 750 

 
1 315 202 

 
2 613 202 

 
2 150 170 

5000 Lønnskostnad ink. sosiale kostnader 951 600 
 

951 600 
 

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 24 000 
 

24 000 
 

5150 Innleide lønn 88 250 120 000 175 000 
 

  
Sum Personalkostnader 

 
1 063 850 

 
120 000 

 
1 183 850 

 
888 202 

6015 Avskrivning på maskiner 0 0 0 
 

  
Sum Avskrivning varige driftsmidler 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 349 

 
Andre Kostnader 

    

6300 Husleie 141 480 
 

141 480 
 

6300 Husleie (eksternt lager) 7 200 0 7 200 
 

6570 Arbeidstøy /profileringstøy 7 500 0 7 500 
 

6540 Inventar 
  

0 
 

6550 driftsmateriale 2 400 2 400 4 800 
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Konto 

 Admin 
2018 

Landslag 
2018 

NKL samlet 
2018 

Samlet resultat 
2017 

6560 rekvisita, utstyr 
 

25 000 25 000 
 

6690 rep og vedlikehold 
 

10 000 10 000 
 

6705 Revisjonshonorar 52 000 0 52 000 
 

6705 Regnskapskostnader 160 000 0 160 000 
 

6720 juridisk bistand 10 000 
 

10 000 
 

6800 kontorrekvisita 2 500 
 

2 500 
 

6810 Data, utstyr og linjer 40 000 
 

40 000 
 

6820 Trykksaker 40 000 
 

40 000 
 

6840 aviser og tidsskrifter 0 
 

0 
 

6860 Møter, kurs, oppdatering mv. * 150 000 0 150 000 
 

6900 Telefon 12 000 0 12 000 
 

6940 Porto 5 000 0 5 000 
 

 
6950 

andre utlegg m 25% mva 
refusjon/reiseregninger 

 
100 000 

  
100 000 

 

7140 Reisekostnader * 84 000 880 000 964 000 
 

7141 reisekost m 10% mva refusjon 150 000 
 

150 000 
 

 
7300 

salgskostnader/Sponsorarrangement/gav 
er 

 
75 000 

 
0 

 
75 000 

 

7320 Reklamekostnader/foto 75 000 0 75 000 
 

7350 Representasjon 45 000 5 000 50 000 
 

7400 Kontingent, fradragsberettiget 25 000 0 25 000 
 

7500 Forsikringspremier 20 000 20 000 40 000 
 

7600 lisenser 5 000 
 

5 000 
 

7633 Årets Kjøkkensjef 30 000 0 30 000 
 

7636 Young Chef 200 000 
 

200 000 
 

 
Årets lærebedrift 10 000 

 
10 000 

 

7634 WACS / Global chef støtte 200 000 
 

200 000 
 

 
Nordisk støtte 20 000 

 
20 000 

 

 
CWC Luxenburg 

 
1 600 500 

  

 
Finansposter 10 000 

 
10 000 

 

7830 Tap på fordringer 5 000 0 5 000 
 

  
Sum andre kostnader: 

 
1 684 080 

 
2 542 900 

 
4 226 980 

 

  
Sum Driftskostnader 

 
4 012 680 

 
3 978 102 

 
7 870 902 

 
5 420 100 

  
Sum inntekter 

 
6 383 150 

 
599 378 

 
6 982 528 

 
6 972 703 

  
Underskudd 2018 

   
-888 374 

 
1 562 603 
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7.0 INNKOMNE FORSLAG 
 

7.1  Sak fra Landsstyret vedr Strategiplan 2019-2022 
Strategiplan for 2019 – 2022 

 

Paragraf 6.3 
Under ledelse av president, skal styret utarbeide retningslinjer, mål og handlingsplan for NKL som godkjennes 
av landsmøtet. Styret skal gjennomføre disse retningslinjer, mål og programmer, og skal stå for NKLs eiendom 
og drift. 

 
Landsstyret utarbeider ny strategiplan for 4 år, neste tidsperiode er 2019-2022, en plan som forteller oss 
hvordan vi skal nå våre mål, på kort og lang sikt. 

 
Forslaget inneholder 5 satsningsområder og vil bearbeides videre, og presenteres for første gan på Landsmøtet 
2019. 

 
Landsstyret utnevner 4 ansvarsgrupper, hver av gruppene skal ledes av et styremedlem og ha med 2-3 
medlemmer fra NKLs laug. Den 5. ansvarsgruppen skal bestå av NKLs arbeidsutvalg og en representant fra NKLs 
sponsorer. 

 
Ansvarsgruppene koordinerer fremdriften for tildelt satsningsområde og legger frem forslag for landsstyret 
som koordinerer og legger frem forslag til ny strategi- og handlingsplan på Landsmøtet 2019. 

Landsstyret orienterer om fremdrift første gang på stort styremøte i 2018. 

Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyrets forslag vedtas 

Vedtektene § 6.3 vil da bli endret i forhold til dette: 

Under ledelse av president, skal styret utarbeide retningslinjer, mål og handlingsplan for NKL som godkjennes 
av landsmøtet. Styret skal gjennomføre disse retningslinjer, mål og programmer, og skal stå for NKLs eiendom 
og drift. 

 

Landsstyret utarbeider ny strategiplan for 4 år, neste tidsperiode er 2019-2022, en plan som forteller oss 
hvordan vi skal nå våre mål, på kort og lang sikt. 

 

Forslaget inneholder 5 satsningsområder og vil bearbeides videre, og presenteres for første gan på Landsmøtet 
2019. 

 
Landsstyret utnevner 4 ansvarsgrupper, hver av gruppene skal ledes av et styremedlem og ha med 2-3 
medlemmer fra NKLs laug. Den 5. ansvarsgruppen skal bestå av NKLs arbeidsutvalg og en representant fra NKLs 
sponsorer. 
Ansvarsgruppene koordinerer fremdriften for tildelt satsningsområde og legger frem forslag for landsstyret som 
koordinerer og legger frem forslag til ny strategi- og handlingsplan på Landsmøtet 2019. 
Landsstyret orienterer om fremdrift første gang på stort styremøte i 2018. 
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7.2 Landsstyret foreslår endring av navn for Norges Kokkemesteres Landsforening 
 

De senere årene har det vært en kjent sak at NKL ønsker å være en aktiv forening basert på rekrutering av unge 
og nye fagutøvere. På bakgrunn av dette ønsker styret gjennom utvikling av en ny strategi- og handlingsplan å 
oppfylle NKLs visjon. 

 
Med forslaget til å endre navn, fokuserer vi på at vi er KOKKENES forening, og dermed unngår NKL, at vi 
oppfattes som kjøkkensjefenes. Kokkemesternes og ledernes forening. 

 

Landsstyret foreslår derfor at vi fra 1.juni 2018 endrer navn til NORSKE KOKKERS LANDSFORENING (NKL), 
og at alle laug i NORSKE KOKKERS LANDSFORENING endrer navn fra samme tid. 

 
Det er viktig for NKL å fremstå enhetlig og med lik visuell identitet uansett geografi. 

 
Ny visuell identitet utarbeides til det nye navnet, NORSKE KOKKERS LANDSFORENING, med nåværende 
stedsangivelse, men vi ønsker fortsatt at vår runde logo/segl benyttes. Vi ønsker fortsatt at vårt Segl/ 
laugsmerke benyttes, med samme endring av navn for NKL og alle laug. 

Profilen vil da bli: 

• Norske Kokkers Landsforening - OSLO. 

• Norske Kokkers Landsforening -Kokkelandslagene 

• Norske Kokkers Landsforening-Det Norske Kjøkken 
 

NKL vil bære alle kostnader for grafisk utforing av ny visuell identitet, for alle laug. 
Alle laug vil da få ny visuell identitet med sin navneprofil, NKL jakkemerke, navneprofil og logo klargjort til 
postale trykksaker (brevark, konvolutter, 1 generelt visittkort) 
Det følger en enhetlig profilmanual for ny visuell identitet for NORSKE KOKKERS LANDSFORENING. 

 

Eksisterende materiell, jakkemerker, Cordon Bleu og andre laugseffekter kan benyttes til det skal fornyes eller 
til lageret for effekter er tomt. 

 
Komplett forslag til visuell identitet fremlegges på landsmøtet 2018. 

 
Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyrets forslag vedtas 



33 
 

 
 

7.3 Sak fra KM Rogaland vedr foreningens paragraf 1 
 

Foreningens §1 oppleves av mange medlemmer som uklar (dette gjelder unge, så vel som erfarne 
medlemmer). Hva betyr egentlig ”partipolitisk nøytral”? Øvrige underpunkter er også generelle og lite konkrete 
mht det overordnede formål. Interne konflikter rundt hvordan og hvem NKL skal samarbeide med og påvirke 
for å fremme eget fagområde viser hvor uklar ordlyden virker i praksis. Presiseringen av formålsparagrafen 
finnes i §§§ 6.7, 7.1 og 7.3. Likevel opplever medlemmer at enkeltpersoners subjektive tolkning av 
formålsparagrafen er til hinder for å nettopp fremme foreningens ståsted i fora med beslutningsmyndighet. KM 
Rogaland mener tiden er inne for å revidere §1. 

 

Vedtekter for Norges Kokkemesteres Landsforening | Paragraf 1: Formål 
 

Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) er en partipolitisk nøytral forening hvor det ikke er erverv til 
formål. Foreningen har til formål å arbeide for kokkefagets fremme ved; 

- å samle alle lokale Kokkenes Mesterlaug i en organisasjon - å representere kokkefaget utad - å arbeide for at 

fagopplæringen dekker tidsmessige og kvalitative krav. - å arbeide for kokke fagbrevets-/mesterbrevets 

betydning for utøvelse av næringsvirksomhet innen vårt fagområde. 
 

KMRs forslag til revidert tekst; 
NKL er en landsomfattende interesseorganisasjon for faglærte kokker, kjøkkensjefer og mester-kokker, som 
kontinuerlig skal jobbe for å fremme kokkefaget utad. Organisasjonen er ikke bundet til noe politisk parti eller 
retning og er partipolitisk nøytral. NKL skal søke støtte og gjennomslag for vårt felles faglige ståsted i saker som 
vedrører blant annet utdanning, rekruttering, ramme-betingelser for næringsvirksomheter, ernærings- og 
helserelaterte temaer, som fordrer et godt og konstruktivt samarbeid med aktuelle departementer og øvrige 
organisasjoner i næringslivet det er naturlig å samarbeide med. 

 

 

Grunnlag som underbygger KM Rogalands tolkning av NKLs formålsparagraf. 
NKL er registrert i offentlige registre som en interesseorganisasjon. Følgende avsnitt definerer begrepet 
interesseorganisasjon og hvordan man i kraft av dette er partipolitisk nøytral; 

 
En interesseorganisasjon, eller interessegruppe, er en organisasjon eller forening som har som hovedmål å fremme de 
(økonomiske) interessene til sine medlemmer. Interesseorganisasjoner har en betydelig innflytelse i vestlige demokratier og 
kanaliserer sine medlemmers interesser til politikere og administrativ ledelse. Målet om å ivareta egeninteresser kan føre til 
at intern demokratisk debatt innad i organisasjonen, formidling av balansert informasjon og engasjement blant 
medlemmene ofte kan være underordnet.[1] Når partier skal utforme politiske forslag er det vanlig at de inviterer 
interesseorganisasjoner som er berørt av forslaget å gi innspill. Før og under behandling av saker er interesseorganisasjoner 
invitert til å gi formelle høringssvar, eller de forsøker å påvirke uformelt (ofte kalt lobbyisme). Et klassisk eksempel på 
interesseorganisasjoner i de nordiske landene er arbeidsgiverorganisasjoner. Fagorganisasjoner var i sin tidlige historie også 
folkebevegelser og politiske organisasjoner, men har blitt mer lik interesseorganisasjoner i de siste tiår. Blant de større 
interesseorganisasjonene i Norge kan nevnes fagforbund, nærings-organisasjoner, naturvern og andre 
hovedsammenslutninger som fungerer som «paraply» for klubber og lag av forskjellig slag. Mange driver lobbyvirksomhet 
rettet mot politikere og andre med makt og budsjetter. 

 
En viktig rolle for interesseorganisasjoner er å påvirke politikk. I statsvitenskapen kalles dette den korporative kanal, og 
denne har gradvis fått økende betydning. Man ser også at stortings-representantene spesialiserer seg på enkelte 
saksområder, ofte som en følge av at de er medlemmer av ulike fagkomiteer på Stortinget. Slik kan man si den demokratiske 
kanal tilpasses den korporative. Det at det er utviklet tette kontakter mellom stortingskomiteer, fagdepartementer og 
interesseorganisasjoner, har ført til at det tales om en segmentert stat: Man får for eksempel industri- 
, landbruks- og skolesegmenter. 

 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: KMRs forslag til revidert §1 vedas med ordlyden som er uthevet.. 
Vedtektene §1 vil da bli endret i forhold til dette: 

 

NKL er en landsomfattende interesseorganisasjon for faglærte kokker, kjøkkensjefer og mester-kokker, som 
kontinuerlig skal jobbe for å fremme kokkefaget utad. Organisasjonen skal ikke være bundet til noe politisk 
parti eller retning og er partipolitisk nøytral. NKL skal søke støtte og gjennomslag for vårt felles faglige ståsted i 

https://no.wikipedia.org/wiki/Organisasjon
https://no.wikipedia.org/wiki/Interesseorganisasjon#cite_note-1
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8ring
https://no.wikipedia.org/wiki/Lobbyisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Arbeidsgiverorganisasjon
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkebevegelse&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://snl.no/statsvitenskap
http://snl.no/korporativ_stat
http://snl.no/stortingskomiteer
http://snl.no/departement
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saker som vedrører blant annet utdanning, rekruttering, ramme-betingelser for næringsvirksomheter, 
ernærings- og helserelaterte temaer, som fordrer et godt og konstruktivt samarbeid med aktuelle 
departementer og øvrige organisasjoner i næringslivet det er naturlig å samarbeide med. 

 

7.4 Sak fra Km Oslo vedr styrearbeid i NKL 
Omorganisering av NKL: 

 

Styrearbeidet. Paragraf 6.3 
Under ledelse av president, skal styret utarbeide retningslinjer, mål og handlingsplan for NKL som godkjennes 
av landsmøtet. Styret skal gjennomføre disse retningslinjer, mål og programmer, og skal stå for NKLs eiendom 
og drift. 
Det er ansatt en daglig leder i NKL. Normalt sett er det den daglige lederen som står ansvarlig for drift i et 
selskap. Slik bør det også være i NKL. Daglig leder rapporterer jevnlig til styret om fremdrift. Styret trekker de 
store linjene og arbeider med strategier. Bør endres til: 

 
Under ledelse av president, skal styret utarbeide retningslinjer, mål og handlingsplan for NKL som godkjennes 
av landsmøtet. Daglig leder skal gjennomføre disse retningslinjer, mål og programmer, og skal stå for NKLs 
eiendom og drift. Daglig leder skal rapportere til styret en gang i måneden. 

 
Landsstyrets forslag til vedtak: Opprettholder ordlyden i § 6.3 slik den er i dag 

 

7.5 Sak fra landsstyret i NKL vedr vedtektsendringer Young Chef 
 

§ 7.8 Young Chef 
NKL vedtok på Landsmøtet i 2016 at det skal etableres en Young Chef gruppe. 
Følgende forutsetning lå til grunn for etableringen: 

- Young Chefs er faglærte kokker under 25 år 

- Rekrutteringsansvarlige i hvert enkelt laug har ansvar for Young Chefs i de lokale laug 

- Det skal ikke betales kontingent for Young Chefs til NKL, Young Chef medlemmene skal betale en lav 

medlemsavgift til lokalt laug, kr. 300.- pr år 

- Det KAN arrangeres egne Young Chef samlinger 

- Det etableres egne priser for Young Chefs ved arrangementer som Landsmøte o.l 

- Det utvikles egen logo for Young Chefs 

- Det etableres egen Facebookside for gruppen 

- Young Chef ambassadørene er ansvarlig for nettsiden og Face Book siden 
 

§ 7.8 i vedtektene ble på bakgrunn vedtaket endret til: 
§ 7.8 Egen Young Chef gruppe, som ligger under NKL, opprettes fra 1 april 2016 

 
Forslag til endring i vedtektene | § 7.8 Young Chef 

 

NKL administrerer Young Chef gruppen, hovedformålet er å fremme NKL hos våre yngste medlemmer, samt 
arbeide for rekruttering til fag og forening. 
I NKL styret skal det til en hver tid være et styremedlem som er Young Chef mentor og har hovedansvaret for 
Young Chef ambassadørene. Young Chef gruppens aktiviteter skal ligge som et eget punkt i NKL sin strategi og 
handlingsplan, og det skal følge egne midler til drift av aktiviteter for Young Chef gruppen. 
Young Chef gruppen skal ha 2 stk ambassadører de er bindeledd mellom alle medlemmer under 25 år, NKL og 
NKF. 
NKL Young Chef ambassadørene sine hovedarbeidsoppgaver er: 

• Young Chefs er faglærte kokker under 25 år 

• Ambassadørene (2 stk) vil være ansvarlig for NKL’s Young Chef’s gruppe 

• Rekrutteringsansvarlige i hvert enkelt laug har ansvar for Young Chefs i de lokale laug 

• Holde regelmessig kontakt med Nordic Young Chef Club 

• Sørge for relevante aktiviteter i gruppen 

• Ansvar for Facebook side og oppdateringer på denne 

• Holde foredrag etc. ved behov 
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• Oppmuntre ungdommer til å bli kokker og unge kokker til å bli med i NKL 

• Representere NKL i inn og-utland ved behov 

Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyrets forslag til endring i §7.8 vedtas 
Vedtektene i §7.8 vil da bli endret i forhold til dette: 

 

NKL administrerer Young Chefs gruppen, hovedformålet er å fremme NKL hos våre yngste medlemmer, samt 
arbeide for rekruttering til fag og forening. 
I NKL styret skal det til en hver tid være et styremedlem som er Young Chefs mentor og har hovedansvaret for 
Young Chefs ambassadørene. Young Chefs gruppens aktiviteter skal ligge som et eget punkt i NKL sin strategi og 
handlingsplan, og det skal følge egne midler til drift av aktiviteter for Young Chefs gruppen. 
Young Chefs gruppen skal ha 2 stk ambassadører de er bindeledd mellom alle medlemmer under 25 år, NKL og 
NKF. 

NKL Young Chefs ambassadørene sine hovedarbeidsoppgaver er: 

• Young Chefs er faglærte kokker under 25 år 

• Ambassadørene (2 stk) vil være ansvarlig for NKL’s Young Chef’s gruppe 

• Rekrutteringsansvarlige i hvert enkelt laug har ansvar for Young Chefs i de lokale laug 

• Holde regelmessig kontakt med Nordic Young Chefs Club 

• Sørge for relevante aktiviteter i gruppen 

• Ansvar for Facebook side og oppdateringer på denne 

• Holde foredrag etc. ved behov 

• Oppmuntre ungdommer til å bli kokker og unge kokker til å bli med i NKL 

• Representere NKL i inn og-utland ved behov 

 
7.6 Sak fra landsstyret i NKL vedr vedtekstsendringer 
§ 5.7 

 

Ingen heltidsansatt i NKL kan sitte som valgt eller tilsatt styremedlem. 
Ingen komitemedlemmer kan sitte i mer enn 1 komite av gangen. 

 
NKL Styrets forslag til endring av § 5.7 
Personer som lønnes eller mottar økonomisk godtgjørelse for utførelse av arbeid for NKL kan ikke velges inn i 
NKL styret eller komiteer oppnevnt av landsmøtet. Personer som på Landsmøtet velges inn i styret i NKL kan 
ikke samtidig av Landsmøtet velges inn i komiteer. 
Styret kan utnevne styremedlemmer til utvalg som er en naturlig del av styremedlemmers ansvarsområder, 
øvrige medlemmer i disse utvalgene utnevnes også av styret. 
Presidentvervet er unntatt denne bestemmelse dersom de økonomiske forutsetningene tillater det, godtgjøres 
presidenten for sin innsats. Det er styret som fatter vedtak om dette, og som er ansvarlig for gjennomføringen 
av vedtaket. 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyrets forslag til endring av § 5.7 vedtas 
 

Vedtektene i § 5.7 vil da bli endret i forhold til dette: 
Personer som lønnes eller mottar økonomisk godtgjørelse for utførelse av arbeid for NKL kan ikke velges inn i 
NKL styret eller komiteer oppnevnt av landsmøtet. Personer som på Landsmøtet velges inn i styret i NKL kan 
ikke samtidig av Landsmøtet velges inn i komiteer. 
Styret kan utnevne styremedlemmer til utvalg som er en naturlig del av styremedlemmers ansvarsområder, 
øvrige medlemmer i disse utvalgene utnevnes også av styret. 
Presidentvervet er unntatt denne bestemmelse dersom de økonomiske forutsetningene tillater det, godtgjøres 
presidenten for sin innsats. Det er styret som fatter vedtak om dette, og som er ansvarlig for gjennomføringen 
av vedtaket. 
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7.7 Sak fra KM Oslo vedr Styret 

Paragraf 5.1. Styret 

KMO forstår at det kan ha vært en tid hvor dette med geografisk spredning ble sett på som en styrke, og som 
en sikkerhet for de mindre laug. Og i dag er laugsmedlemmer spredt rundt det ganske land. KMO har 
medlemmer i Oslo, Akershus, Hedmark, Østfold, Agder, Trøndelag og USA. Og jeg er sikker på at situasjonen til 
KMO ikke er unik. Det vil jo si at innad i de ulike laug er det en enorm geografisk spredning. Hvilket laug man er 
medlem i sier kun noe om hvor du var de første årene som kokk, eller hvor du har flyttet til. Adresse er altså 
ikke en pekepinn på om man er en dyktig laugsarbeider eller ikke. På samme måte som at man ikke kjører 
ansettelser ut fra folkeregistrets adresse, bør ikke NKL bruke geografi som målestokk for kompetanse og 
bidragsevne. 
Dersom det er slik at man frykter en sentralisering av styret, at det ivrig og med stor sluhet arbeides for å 
kuppe NKL, så har vi henholdsvis to eller tre styremedlemmer på valg hvert år. Og da kan jo landsmøtet unngå 
dette. Dersom man ser at alle styrevedtak går i favør til en region, så kan landsmøtet ordne det neste valg. 
Forslag til ny paragraf 5.1: 
Norges Kokkemesteres Landsforening ledes av et styre som velges på landsmøtet. Styret skal bestå av President, 
Visepresident og 3 styremedlemmer. Styret velges for 2 år av gangen. President og ett styremedlem velges ett 
år, de resterende tre velges året etter. For å sitte i styret i NKL er det en fordel at man har, eller har hatt 
styreverv i lokalt laug. Styret er beslutningsdyktig når president og minst 2 styremedlemmer er til stede. 
President, visepresident og en representant fra administrasjonen utgjør arbeidsutvalget. 
Presidentvervet kan, dersom de økonomiske forutsetningene tillater det, godtgjøres for sin innsats. Det er styret 
som fatter vedtak om dette, og som er ansvarlig for gjennomføringen av vedtaket. 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyret foreslår å opprettholde § 5.1, som den er i dag 

7.8 Sak fra styret i NKL vedr etablering av nytt landslag for Community Catering 

De senere årene har det vært en kjent sak at NKL ønsker å være en aktiv forening basert på rekruttering av 
unge og nye fagutøvere. 

 

På bakgrunn av dette ønsker styret å opprette et nytt landslag innenfor en raskt voksende bransjekategori – 
Community Catering. En kategori som defineres til KANTINE- CATERING - INSTITUSJON 

 
Det nye Kokkelandslaget vil få navnet Det norske kokkelandslaget Catering. 

 

Det norske Kokkelandslaget Catering vil bli oppnevnt i september 2018, og presentert under NM i Kokkekunst, 
og lagets første mål er å delta i IKA Culinary Olympic i Stuttgart 2020. 

 
NKL vil etter anbefaling og utredning av den danske modellen, opprette Catering landslaget etter den samme 
modellen som har vært svært vellykket i Danmark. 

 

NKL styrets forslag til vedtak: Landsstyrets forslag vedtas 
 

7.9 Sak fra Faglig Utvalg vedr NM i KOKKEKUNST 
 

NM i kokkekunst - fremtidig organisering og konkurranseform 
 

Faglig utvalg foreslår for NKLs landsmøte 2018, å utsette saken vedrørende NM i Kokkekunst, og hvordan NM i 
Kokkekunst skal organiseres i fremtiden og hvilken konkurranseform NM i Kokkekunst skal ha. 
Faglig utvalg vil legge frem sitt forslag til Landsmøtet i 2019. 

 

De som ønsker / skal arrangere NM i 2020 må sende sin søknad til NKL styret innen 15.mai 2019,. NKL styret 
tildeler NM i Kokkekunst på sitt møte i juni 2019. Da vil arrangør ha 15 måneder til å organisere, planlegge og 
forberede NM i Kokkekunst 2020. 

 
Landsstyrets forslag til vedtak: Faglig utvalgs forslag vedtas 
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7.10 Sak fra KM Rogaland vedr Stort styremøte 
 

I forbindelse med stort styremøte har vi i KMR ønske om at det settes av mer tid, dette fordi vi ønsker en bedre 
arena for samarbeid, læring og gode diskusjoner. Få et tettere samarbeid mellom laugene. Vi høster alle 
erfaringer vi kan dele. Foreslår at møte skal vare fra lunsj til lunsj. 

 
 

Vedtektene vil da bli endret i forhold til dette: 
§ 5.8 
Oldermennene skal innkalles til ett stort styremøte pr. år. Dersom det enkelte laug ønsker å ta med 
viseoldermann eller ett styremedlem i tillegg, er det mulig. Møtet skal avholdes i 2.halvår, fortrinnsvis i 
forbindelse med et annet større arrangement som NM i Kokkekunst. Møte-opphold- og reiseutgifter dekkes av 
det enkelte laug. Stort styremøte skal vare fra lunsj til lunsj. 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: KM Rogalands forslag vedtas 
 

Vedtektene § 5.8 vil da bli endret i forhold til dette: 
Oldermennene skal innkalles til ett stort styremøte pr. år. Dersom det enkelte laug ønsker å ta med 
viseoldermann eller ett styremedlem i tillegg, er det mulig. Møtet skal avholdes i 2.halvår, fortrinnsvis i 
forbindelse med et annet større arrangement som NM i Kokkekunst. Møte-opphold- og reiseutgifter dekkes av 
det enkelte laug. Stort styremøte skal vare fra lunsj til lunsj. 

 

7.11 Sak fra KM Oslo vedr Paragraf 7.1 
 

NKL skal støtte, enten alene eller sammen med andre, organisasjoner, skoler, treningsprogrammer, 
lærlingeprogrammer, konkurranser, kringkastingsprogrammer, trykksaker og andre vel ansette aktiviteter. 

 
Paragrafen har en underliggende tone som peker mot èn ting: publisitet. Det å kjempe om spalteplass og 
sendetid har blitt en hard kamp her i landet. 
På grunn av dette har mange innsett at man trenger hjelp for å nå gjennom. Spørsmålet er om ikke tiden er 
inne for at NKL også tar høyde for dette i sitt budsjett. Ved å sette av kun 2 % av totalt budsjett vil man kunne 
kjøpe seg tjenester som garanterer at kongepokalen blir vist på landsdekkende TV og at Norgescup får den 
plassen det fortjener i riksdekkende medier. 

 
Det koster å være synlig i Norge, og det finnes firmaer som er meget gode på å få det til. Er det ikke dette vi 
ønsker alle sammen da? Norgescup på 21-nyhetene? Hva tror dere sponsorene hadde tenkt dersom de så sin 
logo på TV? 

 
KMO mener derfor at den første paragrafen under tittelen Aktiviteter/Finansiering kan få økonomisk 
handlekraft, gjennom tildeling over NKL sitt budsjett. Vi foreslår at det settes av 140 000 NKR til å kjøpe 
tjenester fra et seriøst firma innen kulturformidling. 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyret vil anbefale at KM Oslos forslag innarbeides i ny strategiplan, og at 
ansvarsgruppe 5 jobber med NKLs kommunikasjonsstrategi, ref sak 7.1 

 

 

7.12 Sak fra Valgkomiteen vedr Valgkomiteen 
§4.4 

 
Landsmøtet velger komiteer for den kommende 2-års periode. De skal bestå av minst 3 medlemmer. 
Valgkomiteens medlemmer på 3 personer samt en vara. Valgkomiteen velges for tre år av gangen og det settes 
opp en person på valg hvert år, vara velges hvert år. Medlemmene skal ha minst 5 års erfaring fra laug og skal 
komme fra 3 forskjellige laug. Leder av komiteen oppnevnes av landsmøtet. 
Andre komiteer opprettes ved behov. 

 

§4.5 Valgkomiteens leder skal fremlegge listen over alle de innsendte forslagene til offentliggjørelse i 
«Kjøkkensjefen» og/eller NKLs nettportal senest 1.mnd. før den dag valget finner sted på NKLs landsmøte. 
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Sammen med denne skal også valgkomiteen presentere sin innstilling. Laug som har kandidat til styreverv, skal 
sende sitt forslag skriftlig til valgkomiteen senest 2 -to- mnd. før landsmøtet. 

 

§4.4 Landsmøtet velger komiteer for den kommende 2-års periode. De skal bestå av minst 3 medlemmer. 

• Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, samt et varamedlem. Valgkomiteens medlemmer 
velges for tre år av gangen og det settes opp en person på valg hvert år, varamedlem velges 
hvert andre år. Medlemmene skal ha minst 5 års erfaring fra laug og skal komme fra 3 
forskjellige laug. Leder av komiteen er komitemedlemmet i sitt 3. år i komiteen. 

Andre komiteer opprettes ved behov. 
 

§ 4.5 Valgkomiteens leder skal fremlegge listen over alle de innsendte forslagene til offentliggjørelse i 
«Kjøkkensjefen» og på nkl.no senest 1.mnd. før den dag valget finner sted på NKLs landsmøte. Sammen med 
denne skal også valgkomiteen presentere sin innstilling. Laug som har kandidat til styreverv og 
komitemedlemmer, skal sende sitt forslag skriftlig til valgkomiteen innen fristen satt av valgkomiteen. 

 
Landsstyrets forslag til vedtak: Valgkomiteens forslag vedtas 
Vedtektene § 4.4 og 4.5 vil da bli endret i forhold til dette: 

 

§ 4.4 Landsmøtet velger komiteer for den kommende 2-års periode. De skal bestå av minst 3 medlemmer. 
Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer, samt et varamedlem. Valgkomiteens medlemmer velges for tre år av 
gangen og det settes opp en person på valg hvert år, varamedlem velges hvert andre år. Medlemmene skal ha 
minst 5 års erfaring fra laug og skal komme fra 3 forskjellige laug. Leder av komiteen er komitemedlemmet i sitt 
3. år i komiteen. 
Andre komiteer opprettes ved behov. 

 

§ 4.5 Valgkomiteens leder skal fremlegge listen over alle de innsendte forslagene til offentliggjørelse i 
«Kjøkkensjefen» og på nkl.no senest 1.mnd. før den dag valget finner sted på NKLs landsmøte. Sammen med 
denne skal også valgkomiteen presentere sin innstilling. Laug som har kandidat til styreverv og 
komitemedlemmer, skal sende sitt forslag skriftlig til valgkomiteen innen fristen satt av valgkomiteen. 

7.13 Sak fra KM Sørlandet vedr Paul Schaltenbrands legat 

Forslag: 1 / Paragraf 3 

Endres til « Legatets grunnkapital er 600.000.»(i dag er den 300.000.) 
I 2016 ble det utbetalt mere enn det tillatte, ifølge Paul Schaltenbrands legat egne statutter så skal det: ifølge 

 

Paragraf 4 
«Styret kan maksimalt dele ut 50 prosent av driftsresultatet i form av stipender» 

Driftsinntektene var i 2016 negativ. 
Da virker det noe underlig at Styret i Paul Schaltenbrands Legat innvilger legater på 18000,00 kr. 
Hvis noen i Landsstyret lure på om hvorfor dette først kommer nå så er forklaringen den, at når det ble 
presentert på siste Landsmøte, så var det jo umulig å gjøre noe, saken var jo vedtatt og kanskje også effektuert. 
Vi i KMS synes at vi skal følge vedtektene/statuttene i Paul Schaltenbrands Legat til punkt og prikke. 

Der bør kanskje tilføyes «Årets» i setningen: 
Forslag: 2 
«Styret kan maksimalt dele ut 50 prosent av «Årets» driftsresultatet i form av stipender» 
Vi ser at det kan bli lite å dele ut, enkelte år, på grunn av lite rente inntekter og gaver, men da kan/ må man 
vente et år eller to eller tre og så slå sammen årenes overskudd. Alternativt må vedtektene / statuttene 
omgjøres. 
Vi minner Landsstyret på at vi for noen år siden hadde kampanjer for å få opp kapitalen på legatet, opp på det 
nivå det var i slutten av 2015. Utbetalingene som styret i Paul Schaltenbrands Legat legger opp til nå, vil få 
kapitalen til å forvitre. 

 

Landsstyrets forslag til vedtak: Landsstyret gjør oppmerksom på at alle saker vedrørende Paul 
Schaltenbrands Legat, kun er orienteringssaker på NKLs landsmøte. 
Landsstyret vil derimot henstille til NKLs daglige leder, som legatets 
styreleder, om å ta dette med seg til legatets styre. 
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8.0 INFORMASJON OM AKTIVITETER 2017 
 

8.1 REKRUTTERING 

v/ Petter Markussen 
 

8.2 YOUNG CHEFS 
v/ Mette Løfblad 

 

8.3 DET NORSKE KJØKKEN 
v/ Svein Magnus Gjønvik 

 

8.4 WCWB – WORLD CHEFS WITHOUT BORDERS 
v/ Kristine Øvrebø 

 
8.5 VERVEKAMPANJE 
v/ Kristine Øvrebø 

 
8.6 KONKURRANSER 
v/ Kristine Øvrebø og Svein Magnus Gjønvik 

 

8.7 DE NORSKE KOKKELANDSLAGENE 
v/ President Helge Johansen og Kokkelandslagenes manager Jørn Lie 

 
 

9.0 SAMARBEIDSAVTALER, TAKK TIL VÅRE SPONSORER OG STØTTESPILLERE! 
v/ President Helge Johansen 

 

I 2017 har NKL hatt følgende sponsorer: 

Generalsponsor 

Nortura med varemerkene Gilde og Prior. 

Hovedsamarbeidspartner 

Asko, Bama, Scandic, Tine og Electrolux. 

Sponsorer 

Sportex, Norges Sjømatråd, Figgjo, Tamahagane 

Støttespillere 

Matbyrået Impuls, Santa Maria, FORM, Valhrona, SCA/Tork, Color Line, Empakk/ScanBox, DUNI, Meny, 

Mills Proff Partner, Mathallen, Ricco Vero, Shoes for Crews, NHO Reiseliv, Hertz, Gastronaut, Chridthvidt 

Tekstilservice 

 
9.1 Kort innlegg fra Generalsponsor Nortura 

 
 

10.0 INTERNASJONAL TILKNYTNING 
v/ President Helge Johansen og NKF President Kristine Høiesen Hartviksen 

 

10.1 NKF 
 

10.2 WACS / WORLDCHEF 
 
 
 
 

11.0 FAGLIG UTVALG 
v/ Jørn Lie 
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12.0 VALG 
Valgkomiteens innstilling 2018 

 
Valgkomiteen har bestått av følgende: 

Leder Monica Anita Jacobsen Trondheim KM 

Einar Øverås KM Narvik 

Tone Elisabeth Strøm KM Hedmark og Oppland 

 

Valgkomiteens innstilling til landsmøte 2018 
 

12.1 PRESIDENT 
President Helge Johansen 

 

KM Drammen 
 

2017-2019 
 

Ikke på valg 

12.2 STYREMEDLEM 
Petter Markussen 

 
KM Troms 

 
2015 – 2017 

 
Ikke på valg 

Kristine Øvrebø Bergen KM 2018 - 2020 Velges for 2 år 

Merethe Lundberg KM Narvik 2018 - 2020 Velges for 2 år 

Kim-Håvard Larsen KM Harstad og omegn 2018 - 2020 Velges for 2 år 

Andre forslag:    

Mette Løfblad KM Oslo   

Svein Magnus Gjønvik Trondheim KM   

Forslag til vedtak: 
Valgkomiteens innstilling vedtas. 

   

12. 3 VARAMEDLEM 
Turid Kalleberg 

 

KM Sørlandet 

 

2017 – 2019 

 
Ikke på valg 

Svein Magnus Gjønvik Trondheim KM 2018-2020 Velges for 2 år 

Andre forslag:    

Kyrre Dybdal Trondheim KM   

Forslag til vedtak: 
   

Valgkomiteens forslag vedtas.    

12.4 VALGKOMITÉ 
Monica Anita Jacobsen 

 
Trondheim KM 

 
2017 - 2020 

 
Ikke på valg 

Tone Elisabeth Strøm Hedmark og Oppland 2016 - 2019 ikke på valg 

Einar Øverås KM Narvik 2018 - 2021 Velges for 3år 

Andre forslag:    

Johan Nicolaisen KM Møre og Romsdal   

Anita Løyning KM Rogaland   

Varamedlem til valgkomtéen 
   

Kristine Høiesen Hartviksen KM Oslo 2018-2019 Velges for 1 år 

Forslag til vedtak: 
   

Valgkomiteens innstilling vedtas.    

12.5 DESISOR    

Terje Moen Trondheim KM 2018 – 2019 velges for 1 år 
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Forslag til vedtak: 

Valgkomiteens innstilling vedtas. 

 

12.6 FAGLIG UTVALG 

Leder: 

Kjetil Gundersen 

 

Vestfold Kokkenes Mesterlaug 

 

Velges for 4 år 

Medlemmer   

Frode Selvaag KM Rogaland Ikke på valg (2015-2019) 

Asle Faannessen KM Oslo ikke på valg (2017-2021) 

Heidi Tellesnes Toft Kokkenes Mesterlaug Aust Agder Velges for 4 år 

Forslag til vedtak: 

Valgkomiteens innstilling vedtas 

  

 

Trondheim 8.januar 2018 

Vennlig hilsen 

Monica A. Jacobsen 

  

Valgkomiteens leder   

 
 
 

 
13.0 VALG AV ARRANGØR TIL LANDSMØTE 2020 

 

Kokkenes Mesterlaug Møre og Romsdal ønsker å arrangere landsmøte i 2020 
 

13.1 PRESENTASJON AV LANDSMØTE 2019 
 

Presentasjon v/ KM Sørlandet 
 

13.2 OVERREKKELSE AV BANNER OG GAVER TIL ARRANGØRLAUG 
 

13.3 AVSLUTNING AV MØTE 
 

v/ President Helge Johansen 
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