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Nominering Djungelpatrullen 21/22
Överste: Lowe ”Flox” Fareld Krågen

Motivering: Med ett otroligt förtroende från öv-
riga sökande tror vi i Valberedningen att Lowe
kommer axla rollen som Överste utan problem.
Han har under året visat ett stort intresse för allt
vad det innebär att vara Överste. Lowe är väldigt
mån om att skapa en sammansvetsat grupp där
alla kan känna sig inkluderade och hörda. Då han
har visat sig vara en trygg punkt för sina tidigare
medsittande finns det inga tvivel om att han skulle
ta hand sin nya patrull.

Rustmästare: Gustav ”Copkiller” Persson

Motivering: Gustav har ännu mycket kvar att
ge sektionen och vi i Valberedningen känner oss
trygga att lämna över Focus i hans vård ännu ett
år. Gustavs förtroende från övriga sökande samt
att han kompletterar Lowe väl gör att vi är säkra
på att han kommer sköta rollen som Rustmästare
utmärkt. Med hans genuina intresse för städ har
årets brist av ett smutsigt Focus varit riktigt tufft,
men detta året vill han visa vad han kan!

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se
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Skattmästare: Gabriel ”Murc” Berggren

Motivering:
Gabriel har under aspningen skapat goda relatio-
ner med många av de sökande och fått en naturlig
roll i gruppen. Med tidigare erfarenheter och visat
intresse för ekonomi samt hans lugn och förtro-
endeingivande gör att han väl passar i rollen som
kassör. Med en ekonomisk kris redan avvärjd är
han nu redo att hantera patrullens skatter.

Gruppmotivering: Trots den digitala aspningen har de nominerade visat på stort driv och
engagemang för aktiviteter samt intresse för DP:s uppgifter. Vi är övertygade om att gruppen
kommer fungera väl samtidigt som de kommer ha riktigt kul tillsammans. Med en blandning
av tidigare erfarenheter och nya idéer är Valberedningen säkra på att DP:s arv lever vidare.
Nedan följer utan inbördes ordning, de nominerade till ledamotsposterna i Djungelklubben
21/22:

• Arvid ”g k” Andersson

• Didrik ”Bröhl” Palmqvist

• Nils ”Snorren” Nerpin

• Nicolas ”Nöco” Renaudo

• Ludvig ”Bisär” Nordqvist

• Selma ”Berget” Moqvist

• Anton ”Grogghage” Lyckhage

Nomineringarna till dessa poster görs av valberedningen på uppdrag av sektionen. För mer
information kontakta valberedningen@ftek.se


