MANIFEST
Vedtatt av det Konstituerende Kollektive Symposium, avholdt lørdag den 30. mai 1987 kl. 18.00 i Carl Butlers ærefulle lokaler i Rörstrandsgatan
11 i Stockholm, og senere endret ved Annuellkollektivt Symposium samme sted 15. oktober 1988 kl. 19.00, 7. oktober 1989 kl. 20.00, 5. mai
1991 kl. 11.30 på Queen's Hotel i Drottninggatan 71 samt tilbake på "Butlers" 13. juni 1992 kl 19.00.

§1

STRUKTURELLE INGREDIENSER

§ 1.1

Horden av entusiastiske Lystkokker som er ordinert, betegnes Kulinarisk Symposium.

§ 1.2

Annuellkollektivt Symposium avholdes årlig i Carl Butlers nærvær, og må innkalles med minst seks
ukers varsel.
Annuellkollektivt Symposium utgjøres av Kulinarisk Symposium.
Carl Butler og Æredskokker har partisiperende rettigheter.
Annuellkollektivt Symposium supplerer Prinsipalt Symposium med én Lystkokk. Den lengst sittende
Lystkokk i Prinsipalt Symposium fratrer følgelig.
Annuellkollektivt Symposium skal vedta minst én kulinarisk resolusjon, som sendes pressen og
andre aktuelle organer.

§ 1.3

Prinsipalt Symposium er ansvarlig for den daglige drift og oppfølgelse. Det består av to Seremonimestere og én Kokebokfører.

§ 1.3.1

Seremonimestrene har den store ære å være ansvarlige for stiftelsens arrangementer, det være
seg Prinsipalt Symposiums eller andre Lystkokkers.
De tar seg av det formelle, så som økonomi, Bevitnelser, lokaler, materiell og invitasjoner.
Seremonimestrene anmodes videre på det sterkeste om å påse at Kulinarisk Symposium samles
minimum én gang årlig, utover Annuellkollektivt Symposium.

§ 1.3.2

Kokebokføreren har den store ære å forestå innsamlingen av Lystkokkenes dokumentasjoner,

systematiseringen av disse, samt oppbygningen av det Kulinariske Oppslagsverket.
Kokebokføreren fører også en bok over stiftelsens sammenkomster.
§ 1.4

Kvernkallen velges av hvert Annuellkollektive Symposium og har til eneste oppgave å verne og
vokte Kvernen gjennom tykt og tynt.

§2

FILOSOFI

§ 2.1

En Lystkokks Uomtvistelige Filosofi:
En Ailer setter sin ære i å til enhver tid å arbeide for å høyne sin egen og sine medborgeres
livskvalitet ved å fremelske god mat og drikke som et intellektuelt stimuli for legeme og psyke.
En Boeufer setter sin ære i å holde ved like, samt videreutvikle, Carl Butlers lære om god mat og
drikke, og dessuten meddele hans viten for all verden.
Følgelig skal en Boeufer alltid arbeide for å fremme tanken om å utnevne Carl Butler til kulinarisk
helgen.

§ 2.2

Lystkokkens Langsiktige Filosofi:
Fremelske Totalmetamorfosen.
Å gjøre verden delaktig i Lystkokkenes opplevelser gjennom oppbygningen av Det Kulinariske
Oppslagsverket.

§3

ORDINASJON

§ 3.1

Ordinert til Lystkokk kan den som under ed befester å efterleve En Lystkokks Uomtvistelige
Filosofi.

§ 3.2

Applikanter pålegges å manifestere sine ferdigheter overfor Prinsipalt Symposium ved å tilberede
en kulinarisk fornøyelse i tre deler.
Subsidiært tilberedes minst to av rettene for Kulinarisk Symposium.
Skriftlig eller muntlig meny skal være sendt Prinsipalt Symposium innen chugechu (27) dager før
appliseringsdato.

§ 3.3

Ordinering utøves av Prinsipalt Symposium, efter anbefaling av de tilstedeværende under
utførelsen av § 3.2.
Ordinasjonshøytideligheten og edsavleggelsen skal skje på nærmeste Annuellkollektive
Symposium.
I mellomtiden har applikanten status som Lystkokk-Aspirant, med fulle rettigheter, dog ikke
stemmerett.
I Kjøkkenet er der ikke plass til flere enn chugechu (27) Lystkokker.
Avslag kan påankes Annuellkollektivt Symposium.

§ 3.4

En nyordinert Lystkokk må efter skriftlig eller muntlig redegjørelse velge tilslutning til enten AIL
(Assosierte Intellektuelle Lystkokker) eller BOEUF (Butlers Overveldede Entusiastiske Utenlandske
Fans).

§ 3.5

En nyordinert Lystkokk må innen chugechu (27) dager efter ordinasjon betale til Kjøkkenkollekten
et beløp tilsvarende kostende av én helflaske Kressmann Monopole; til dekning av Bevitnelsens
kostende.
Denne utstedes av Prinsipalt Symposium innen chugechu (27) dager efter at beløpet er bokført.

§4

ÆREDSKOKKER OG ÅRETS LYSTKOKK

§ 4.1

Utnevnt til Æredskokk av Ail & Boeuf kan en utenfor-stående bli, som ved ekstremt
beundringsverdig fremtreden har bidratt til å fremme den Uomtvistelige Filosofi.
Innen chugechu (27) dager efter ordinasjon til Æredskokk, skal Prinsipalt Symposium utstede
Bevitnelse om at slikt har skjedd.

§ 4.2

Utnevnelsen skjer på Annuellkollektivt Symposium, og må manifesteres med totredjedels flertall.

§ 4.3

Annuellkollektivt Symposium kan elektere en Lystkokk, på bakgrunn av en særlig beundringsverdig
innsats for å fremme En Lystkokks Uomtvistelige Filosofi, til å tildeles tittelen Årets Lystkokk.

§5

MANIFESTET

§ 5.1

Manifestet kan ved totredjedels flertall endres av Annuellkollektivt Symposium.

§6

EKSKLUSJON

§ 6.1

Den Lystkokk som bevisst motarbeider En Lystkokks Uomtvistelige Filosofi kan uten varsel
ekskluderes av Prinsipalt Symposium.

§ 6.2

Dessuten kan den Lystkokk som ved annen gangs gjentagelse viser forakt ved oppstøt av
kulinariske perler innen én time efter konsum uten varsel ekskluderes.

§ 6.3

Eksklusjon vedtatt i.h.t §§ 6.1 og 6.2 kan ankes inn for Annuellkollektivt Symposium.
Hvis dette skjer, betegnes Lystkokken som suspendert i tidsrommet fra Prinsipalt Symposium
vedtar eksklusjon, og frem til anken er behandlet.
Lystkokken, som er under suspensjon, har rett til deltagelse, men har ikke stemmerett eller talerett.

