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Nominering Focumateriet 22/23
Kapten: Jonas ”Stig” Bohlin

Motivering:Med stort för troende
från de andra asparna är Stig en sol klar
kapten. Under sitt tidigare år med Foc
umateriet har han lärt sig massor om
pirat livet samt att vara för siktig bland
Cortége glas. Val beredningen tror att
Jonas kommer bidra med gammal och
vis vis dom till Styret och enligt honom,
för hoppnings vis ha dem lindade runt
lill fingret.

Automatpirat: Jesper Buske

Motivering: Jesper är en pirat som le-
ver som han lär när det kommer till
måndags möten så väl som safe 6 lv 6.
Med stadig hand kommer han av fros-
ta Dricko med endast lätt vässade verk-
tyg. Backad av hela Foc skeppet är Bus-
ke en given auto mat pirat som lovar att
dyka upp varje mån dags möte samt att
försöka ge LoTR ett andra liv.

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



Valberedningen 2021/2022
2022-05-05

Fysikteknologsektionen

Kistväktare: Nicolas ”Nöco” Renaudo
Motivering: Efter ett år i Djungel
Klubben har Nicco bestämt sig för att
sjö livet är något för honom. Med be-
sättningens fulla för troende ska Nic-
co hålla koll på skutans skatt karta och
Nocco reserver. Trots att Nicco saknar
tidigare erfaren het inom kist väktar yr-
ket, så kompenserar han upp det med
sitt sjuka sälj snack. Grabben har helt
enkelt en gyllene tunga. Nicco gillar att
spela flipper, främst Road Show. Nicco
är inte feg för att köl hala de som står
i skuld till Foc, så se upp!

Gruppmotivering: Många nya idéer blandat med gammal vis dom är ett recept för succé. Val
beredningen tror att denna mix av pirater från Karibien kommer bli ett bra Focumateri. Nedan
följer, utan inbördes ordning, de nominerade till leda mots posterna i Focumateriet 22/23:

• Martin ”BER” Bergström

• Frida Krohn

• Axel Prebensen

• Theo Jendle

• Ludvig Nordqvist

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


