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Nominering Djungelpatrullen 20/21
Överste: Isabella ”Bellzebub” Tepp
Motivering: Isabella har under aspningen förvärvat ett stort förtroende hos de andra asparna för
sin ledarförmåga. Med sin bestämdhet med sig till
styret kommer hon se till att patrullens bästa alltid
går först. Internt kommer hon se till att resten av
patrullen under det kommande året har den struktur de behöver, och förhoppningsvis kan hon även
undvika framtida matkrig.

Rustmästare: Gustav ”BFAC” Persson
Motivering: Med en fixad takplatta redan under bältet har Gustav visat ett tydligt intresse för
rollen som Rustmästare. Ett städ med Gustav blir
alltid en fröjd med Sultans of Swing, och hans lättsamhet kommer gör det riktigt trevligt att hyra
Focus. Han har dessutom ett genuint intresse för
städ. Med både en annan approach och en bra relation till Isabella kommer han bidra till en välbalanserad partull. Och dessutom bjuder han alltid
på snus!

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se
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Skattmästare: Lowe ”BCG” Fareld Krågen
Motivering: Lowe har från första dagen under
aspningen visat ett stort intresse för pengar och
allt vad det innebär. Han har visat förståelse för
vad det innebär att ha ekonomiskt ansvar och kommer utan tvekan göra så att pengar flödar in under året. Med omdömen som ”han är otroligt jävla
smart” och ”han är ett geni” behöver inte nästa års
DP oroa sig för att det kommer gå fel i bokföringen.

Gruppmotivering: Den nominerade gruppen har under aspningen lärt känna varandra
och visat sig kunna samarbeta på ett bra sätt. Valberedningen känner sig säkra med att de
nominerade kommer leva upp till DP:s rykte, och framförallt ha riktigt kul tillsammans!
Nedan följer, utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i Djungelpatrullen
20/21:
• Didrik ”BrøHL” Palmqvist
• Elin ”Eklig” Eklund
• Ludvig ”Betyg: U” Nordqvist
• Markus ”Utter” Utterström
• Selma ”Semla” Moqvist

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

