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1 Patrullmän

Djungelpatrullen (DP) under verksamhets̊aret 12/13 bestod av

• Överste Mikael “H̊akan” Wallroth

• Rustmästare Oskar “Pon ni” Larsson

• Skattmästare Anna “Anna Anna” Rosenberg

• Ölchef Erik “Roos” Roos

• Matchef Nermin “Fireball Nero3000 ” Trnjanin

• PR-chef Oscar “KillenMedDörren” Kalldal

• Röjchef Mattias “Limbo” Lindby

• Händig Eric “Elak” Andersson

• Vice Hugo “Öhlhund” Ölund

• Överflödig Linnea “Lars” Andersson

2 Verksamheten

DP 12/13 har under sitt verksamhets̊ar kontinuerligt arrangerat ett 30-tal
DuPar för sektionens medlemmar i ett icke vinstdrivande syfte. Dessutom har
DP skött sektionens pub under läs̊arets samtliga pubrundor. Utöver diverse
pubverksamhet anordnade föreningen även ett julbord för alla sektionens
medlemmar, fyra stycken Hoffel-luncher samt en resa till okänd destination.
Samtliga dessa arrangemang har p̊a ett eller annat sätt bidragit till ökad
sammanh̊allning över årskursgränserna.
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I början av läs̊aret 2012/2013 bistod DP FnollK vid nollningen genom
att h̊alla i diverse arrangemang s̊asom ÖverRazkningen, Herrkväll, DP-bastu
och Rockpub. Under denna period tills̊ags även att sektionsmärket i Olgas
trappor blev restaurerat.

I egenskap av sektionens rustmästeri har DP skött det löpande underh̊allet
av Focus och sett till att lokalen h̊aller godkänd niv̊a vad gäller miljö, hygien
samt nödvändiga attiraljer. DP har varit representerade i Focusgruppen och
p̊a s̊a vis aktivt arbetat med utvecklingen av sektionslokalen.

I slutet av verksamhets̊aret arrangerade DP 12/13 aspning, där alla in-
tresserade sektionsmedlemmar fick chans att lära sig mer om DP och vad DP
gör. P̊a schemat l̊ag bland mycket annat tv̊a stycken Asp-DuPar, manmaking
och heldagssittning.

3 Posternas åliggande

3.1 Överste

Mikael har i egenskap av Överste lett DPs dagliga arbete samt representerat
DP i F-styret. Under sin tid i Styret har Mikael varit en del av det nationel-
la samarbetet FY-världen, besökt andra högskolor och därmed tagit del av
värdefulla utbyten med andra F-sektioner runt om i Sverige.

3.2 Rustmästare

Oskar (Ponani) har under året bist̊att översten som vice ordförande och i
dennes fr̊anvaro lett Djungelpatrullens arbete. Han har även planerat och
organiserat sektionmedlemmarnas städtjänstgöring.

Under året har Oskar representerat DP i arbetsgruppen för renoverandet
och upprustandet av sektionslokalen Focus, Focusgruppen, vilka bland annat
införskaffade ett par nya soffor, en hylla och nya mikrov̊agsugnar. Dessutom
har rustmästaren skött uthyrandet av Focus inventarier.

Med tiden förlorade Ponani sitt ’a’ och till följd av detta blev han istället
“Pon ni”, patrullens st̊atlige springare.

3.3 Skattmästare

Anna har tillsammans med översten ansvarat och skött Djungelpatrullens
ekonomi samt h̊allt en kontinuerligt granskningsbar redovisning av ekonomin.
Framförallt har hon p̊a ett förträffligt sätt h̊allit patrullen borta fr̊an dumma
spontanköp i nio fall av tio.
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3.4 Ölchef

Erik har ansvarat för Djungelpatrullens hantering av alkohol, fr̊an inköp till
försäljning. Han har även varit en av tv̊a serveringsansvariga i Djungelpatrul-
len och har för detta ändam̊al tagit del av en kortare utbildning inom ämnet.

3.5 Adjutanter

Övriga patrullmän har deltagit i föreningens gemensamma arbete men även
tagit p̊a sig egna ansvarsomr̊aden. För att nämna ett par har Hugo suttit som
DPs representant i Balngt och Mattias har hjälpt LoB och p̊a s̊a vis ordnat
fördelaktiga priser vad gäller ljud- och ljusutrustning. Linnea har varit DPs
andre serveringsansvarige samt alltid burit med sig kall Sk̊anes Aquavit (av
ibland tvivelaktig kvalité) vid tillfällen d̊a hon burit overall samt att lagen
till̊atit det.
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