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Hej alla medlemmar!
Styrelsen hoppas att ni har haft ett lika bra läsår som vi har haft. Somma-
ren närmar sig och längtan efter ledighet växer starkare för varje dag som 
går. Här nedan följer en sammanfattning av styrelsens arbete i Maj och 
från våra utskott PuMP, FBI och FuBbisarna.

Vi i nya styrelsen 22/23Vi i nya styrelsen 22/23 har kommit in i vårt arbete och planerar för fullt inför 
hösten och vårt kommande verksamhetsår. Vi längtar tills efter hösten då vår pla-
nering blir till verklighet. I maj hade vi en trevlig sektionsittning med temat ”hjälp 
Ukraina”. Sektionssittningar är alltid lika kul då vi sektionsaktiva får träffas och 
lära känna varandra ännu bättre. I slutet av Maj hade vi också en föreningsstämma 
som var vår styrelses första att hålla, väldigt roligt!

FBI uppdate:FBI uppdate:
Sen senaste nyhetsbrevet har vi i FBI styrt vårat sista evenemang, Vårsittningen. 
Vi är supernöjda och hoppas att alla som gick hade en rolig sittning! Sedan har vi 
börjat avsluta vårt verksamhetsår och lämnat över arbetet till våra fina FuBbIsar! 
Vi är så stolta över våra efterträdare och det jobb de gjort hittills!

Vi närmar oss nu vårt utskifte och ser tillbaka på det senaste 1,5 året med stolthet 
och hur mycket vi lyckats ge till sektionen! Slitsamt och stressigt är bara förnam-
net men ingen av oss skulle vilja ha det ogjort, vi har haft en otrolig tid tillsam-
mans vi åtta! Äntligen är det dags att få luta sig tillbaka och låta FuBbIsarna ta 
över!
Tack för oss, FBI 21/22<3

FuBbis uppdate:FuBbis uppdate:
Vi FuBbIsar har under den senaste månaden anordnat en familjedag för våra fina 
föräldrar och deras riktiga familjer.  Dagen var en bra uppvärmning inför det 
kommande året och vi vill tacka alla i styrelsen som kunde ställa upp och jobba 
med oss <3. Framöver kommer vi fortsätta jobba med n0lle-P in i det sista för att 
göra det allra bästa för nya n0llan och faddrar.

PuMP/knattelaget uppdate:PuMP/knattelaget uppdate:
Denna månad har vi knattar valts in (pump 22/23). Vi är ett härligt gäng som 
består av 2 pol.kandare, Linnea Huss och Victor Vesterberg tillsammans med 2 
frikursare som läser stats, Pontus Törestrand och Saga Linnér.
Just nu håller vi på att planera och förbereda allt inför vårt skifte i slutet på mån-
aden. Vi har haft möten med våra företrädare, där de har hjälpt oss att bli redo 
inför nästkommande år och gått igenom nödvändig information. Vi är oerhört 
taggade på att ta över stafettpinnen och längtar tills hösten och kommande aktivi-
teter!


