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Kapten: Gustav Hallberg

Motivering: Efter ett år på öppet hav utan styret

har Gustav börjat längta tillbaka. Han tror sig nu

ha funnit ett sätt att kombinera sin nya passion,

Focumateriet, med en plats vid det stora bordet.

Det tycker valberedningen låter som en ypperlig

idé! Med stort stöd från gruppen och ett gigantiskt

lugn kommer Gustav kunna styra foc-skeppet ge-

nom nästa års stormar utan att gå på grund. Han

är också en kattmänniska vilket alltid är ett plus.

Automatpirat: Olof Cronquist

Motivering: Med sina besparingar från det gång-

na året tänker Olof nu gå över till att spendera

skattkistans innehåll istället. Ovan däck väntar en

helt ny värld för Olof, och valberedningen känner

sig säker på att Olofs enorma hängivenhet och var-

ma utstrålning kommer att gynna så väl besätt-

ningen som snask sugna sektions medlemmar. Med

en mekanisk färdighet så stor att den börjat smitta

av sig på hans talförmåga kommer Olof se till att

LotR alltid står på!

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer

information kontakta valberedningen@ftek.se
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Kistväktare: Jesper Jäghagen

Motivering: Jesper må vara ny ute på havet, men

trots det har han storslagna planer för att frigö-

ra ekonomin från den förtryckande patrullen. Han

kommer hålla skattkistan full i väntan på att Focu-

materiet tar sikte på ett nytt flipper. Med ett ungt

sinne och stor noggrannhet kommer Jesper att hit-

ta nya horisonter för Focumateriet att segla mot.

Jespers favorit flipper är för tillfället ToM och hans

high score är högst uppseende väckande.

Gruppmotivering: Med många nya idéer och ett stort engagemang kommer denna grupp att

ta Focumateriet till nästa nivå. Det bara pyr av erfarenheter och god stämning. Både fräscha

och slitna ögonlappar klär denna besättning som utöver sin stiliga uppsyn även har ett stort

flipper intresse. Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i

Focumateriet:

• Alex Bökmark

• Julia Wennerblom

• Martin Bergström

• Mats Richardson

• Thomas Johansen

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer

information kontakta valberedningen@ftek.se


