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Nominering Focumateriet 21/22
Kapten: Martin Bergström

Motivering: Efter ett år på skutan har Martin ut
fört myteri och kastat sletne kapten Gustav över
bord. Med stort för troende från rest er ande med
lemmar tänker han ta FOC-skutan till nya djup.
Med ena handen på rodret och andra på flaskan
styr han mot nya tider med mer arr och bättre
häng. På sin hytt har han ett eget Medieval Mad-
ness som han in port erat från exotisk plats.

Automat Pirat: Jesper ”Jesus” Jäghagen

Motivering: Med näbbar och klor slet Jesus för
att behålla sin plats som kist väktare men för li-
kade sig till slut med att hans fram tid finns inom
automat pirateriet. Sin ovilja att slita sig från bok
föring och pengar till trots har Jesus val bered-
ningens fulla för troende in för ansvaret att för se
sektionens med lemmar med snask och läsk till det
ynka priset av billigast på campus. Yeah. Med el
lära ända ut i finger spetsarna kommer LotR stå
spel färdigt lagom till mot tagningen. Ännu ett
steg i före bilden Olofs fot spår.
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Kistväktare: Stig ”Jonas” Bohlin

Motivering: Efter att ha spenderat många år av
att härja på land har Stig äntligen tagit steget ut
till sjöss. Stig må vara ny på havet, men med sam-
lade er far enheter från FN ollK och F 6 penga fiff-
leri kommer Focs ekonomi blomstra. Med ett klokt
huvud på en färsk kropp kommer Stig att hitta nya
skatter på o kända hav. Med mottot ”mekka och
2 öl på fredag” tror val beredningen att Stig kan
lyfta Foc till nya höjder.

Gruppmotivering: Med många nya idéer och ett stort en gagemang kommer denna grupp
att ta Focumateriet till nästa nivå. Det bara pyr av er far enheter och god stämning. Både
fräscha och slitna ögon lappar klär denna be sättning som utöver sin stiliga upp syn även har
ett stort flipper intresse. Nedan följer, utan in bördes ordning, de nominerade till leda mots
posterna i Focumateriet 2021/2022:

• Andreas ”Börje” Spetz

• Emilia Roos

• Axel ”Galten” Prebensen

• Jesper ”Buske” Buske

• Mats ”Billy” Richardson
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