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Tävla i Venture

i prispotten!

Inlämning av “Utkast Affärsplan” senast

3 februari kl 13.00

Det bästa med Venture Cup är feedbacken från
juryn och att få hjälp med att kommunicera sin
idé. För oss har själva tävlingsmomenten varit
viktiga för att testa hållbarheten på idén, men
även för att tvinga sig själv att producera en bra
affärsplan efter deadlines.

De tre stegen i Venture Cup tvingade oss
att verkligen analysera och formulera både
affärsidén och den kompletta affärsplanen.
Den feedback och energikick som varje inlämning har medfört har varit viktiga pusselbitar i
att bygga ett framgångsrikt bolag.

Frida Haavisto & Sofia Bergenstjerna
Driftig.nu

Olof Sköld & Jonas Larsson
Denator AB

Genom att delta i Venture Cup får du omfattande feedback på din idé,
professionellt handledarstöd, en anpassad utbildningsserie och möjlighet
att vinna pengar. Dessutom får du tillgång till ett brett nätverk som
inkluderar finansiärer, erfarna entreprenörer och affärsutvecklare.
Venture Cup är helt kostnadsfritt och öppet för alla.
Läs mer på www.venturecup.se/vast
Det inte för sent än - du kan fortfarande tävla om 700.000 kr i prispotten!
Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till världens största i sitt slag.
Via en genomtänkt process med handledning, feedback, utbildningar och workshops inspireras och stöttas människor att
utveckla sina idéer till framtidens växande företag. Hittills har över 8 600 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har ca
30 procent utvecklats till bärkraftiga företag.
Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns idag i hela Norden.
Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i samarbete med näringsliv och offentlig
sektor. Mer information hittar du på www.venturecup.se/vast.
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har ordet...

Julen står inför kårhusets dörr
Emil tentaläser som aldrig förr
Men snart är stressen över
Och CSN ger dig (förhoppningsvis) mer
klöver
För att väntan inte ska bli alltför lång
Underhåller KO med ordvitsar och sång
Under lunch du ska få skratta
För han sjunger som en kratta
Kom och se 1230 den 12e december
Kanske han sjunger Love Me Tender?
Han kommer stå utanför kåren
Med någon som är lite mer till åren
Vicerektor ska nämligen också spexa
Och kanske lära oss en läxa
Om julefrid och svunna tider
När det nu mot julen lider
God Jul och Gott Nytt År önskar
Kårledningen alla Emil och Emilia
PS 1 Glöm inte njuta av den snöande
snögubben utanför John L’s pub som har
extra-öppet hela tentahelgen! John L’s har
extra-öppet, inte snögubben.
PS 2 Om det i rimmet inte har framgått så
julspexar Kårordförande och
Vicerektor för grundutbildningen på Teknologgården
1230 den 12e december.
/Tuvstarr Dahlström, SO

Julens ljuva toner

Att lyssna på musik kan vara väldigt
bra på många sätt och vis. Man kan
förbereda sig inför olika saker med
hjälp av musik. Det kan gälla allt
ifrån att studera inför tentor till att
prestera toppresultat på idrottsscenen. Så här i juletider spelas det en
alldeles särskild sorts musik, Absolute Christmas, skivan som kommer
att gå till historien med längst sammanlagd speltid. Vem har inte diggat
med i Just D’s Juligen eller skrålat
till Adolphson&Falk’s Mer Jul. Oral
misshandel! Det är vad det är! Inte
trodde man väl att sånger om julklappar, änglar och fred på jorden
kunde orska illamående, men man
lär så länge man lever. Där hemma
klarar man sig förstås väl, men så
fort man sätter foten utanför dörren,
så tränger de klämkäcka melodislingorna sig på. Att ta sig ner på stan är
den värsta persen av dem alla. Nu när
julhandeln är i full gång så brukar de
flesta affärerna spela julmusik för att
få oss konsumenter att köpa ännu fler
julklappar. Så kan det inte vara så, att
de flesta tycker att det är härligt med

julmusik i butikerna? ”Tycker de, ja”
tänker de luttrade butiksbiträdena
när de för femtioelfte gången slår in
ett mjukt paket till tonerna av ”Hej
Mitt Vinterland”, föbannandes skönsången. Som konsument har man
alltid möjlighet att minimera exponeringen. Ner på stan. IN-UT-INUT, i bästa Sällskapsresanstil innan
man skyndar hem igen. Trevligt för
dig, mindre trevligt för expediterna.
Stackare, hoppas det är OB hela
julen, vilken i konsumentsamhällets
Sverige sträcker sig från mitten av
oktober och framåt.
Julmusik kan alltså, tro det eller ej,
vara mycket tjatigt att lyssna på och
det finns en gräns på hur mycket
man kan lyssna på en låt utan att
tappa humöret. Du ler kanske glatt de
första fem gångerna som du hör Feliz
Navidad men när du hör sången för
tjugonde gången,
ler du lika mycket
då?
/F.Modulen

floffa

Kultur

18/12 Seminarium
”Makten över klimatet”, Runan 18-20

Kalas

20/12 Julbord och
julkalas, Kårhuset

”Visste du att...”

Hej Modulen,

Hej Glad teknolog,

Jag tittar in på er hemsida lite då och
då och läser både senaste numret
av Modulen och gamla nummer.
Tanken slog mig att hemsidan har
så mycket mer potential än så, har
ni tänkt lägga upp någon ny typ av
information där? Kan man prenumerera på Modulen i e-format?
Hälsningar,
/Glad teknolog

Roligt att du har hittat vår hemsida!
För tillfället finns det, som du så
riktigt påpekar, tillgång till aktuellt
och gamla nummer samt information om bland annat annonsering. Vi
funderar dock på att eventuellt utöka
hemsidan och är tacksamma för alla
idéer och input vi kan få. Skriv
gärna och berätta vad du saknar, så
kanske det finns på en hemsida nära
dig under våren.
/F.Modulen

... julmusik kan vara sakral
eller profan? Eller både och?
... julsånger om sjömän och
migranter ersattes med flygplan från 1970-talet?
... det numera även finns julsånger om global uppvärmning.?

Samarbetspartners 08/09

floffa@modulen.chs.chalmers.se
EFTERLYSNING
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Sök Chalmersspexet Bob!

Skidresa med Tarantella till
Sunne

Praktisera en sommar i
Nordamerika!

I vår, närmare bestämt tors lv2 (29
januari), anordnar vi i Tarantella en
endagsskidresa till Sunne till en kostnad på ca 300 kr. I detta pris ingår
bussresa och liftkort för dagen. Skidor
kan tas med eller hyras på plats och
fika får ni ta med själva så alla får det
som man vill ha. Är du sugen på att
åka skidor med oss och dricka varm
choklad i snön vill vi att du mailar
till oss på: anmalan@tarantella.chs.
chalmers.se senast 20 januari (man
behöver inte vara medlem för att åka
med). Vid frågor maila oss på info@
tarantella.chs.chalmers.se alternativt
kolla på vår hemsida
www.tarantella.chs.chalmers.se
Hoppas att så många som möjligt vill
följa med oss. The more the merrier!
Kramar,
/Tarantellas styrelse 08/09

Behovet av tekniker och ingenjörer
med utlandserfarenhet ökar varje
år inom svenskt näringsliv. USA
Summer Trainee Program ger för
fyrtiosjätte året i rad teknologer på
Chalmers en möjlighet att praktisera
i Nordamerika. Programmet är öppet
för civilingenjörsstuderande vid
Maskinteknik, Bioteknik, Kemiteknik, Kemiteknik med fysik, Automation och Mekatronik, Väg och Vatten,
Industriell Ekonomi och Teknisk
design.
Våra medlemmar får möjligheten
till en betydelsefull internationell
erfarenhet genom att arbeta vid ett
amerikanskt företag under minst åtta
veckor. Företagen har visat stor tilltro
till svenska teknologer och erbjuder
ofta avancerade ingenjörsuppgifter.
USA Summer Trainee Program är
en ideell förening som drivs av oss
teknologer. Föreningen är beroende
av och finansieras helt av stöd frånsvenska företag.
Är du intresserad av att veta mer om
hur man blir medlem och vad som
krävs, kan du besöka vår hemsida:
www.usa-chalmers.se. Styrelsen inför
nästa årsprogram antas i läsperiod 3
och nya medlemmar antas i läsperiod
4. Mer information kommer att anslås
på hemsidan inför antagningen. Ta
chansen att få en värdefull och spännande erfarenhet genom en sommar
på ett amerikanskt företag!
Vänliga hälsningar,
/USA Summer Trainee Program

Det finns fortfarande möjlighet att bli
en av nästa års Bob-spexare. Om du
spelar violin, viola, cello eller något
blåsinstrument är du välkommen att
söka vår glada orkester. Du som istället känner att tyg, nål och tråd är din
grej ska söka den lediga posten som
sömmerska. Tveka inte att höra av
dig. Vi berättar gärna mer om spexet
och hur det är att vara med. Som en
liten aptitretare kan nämnas glass,
roliga kalas, utlandsturnéer, sång,
vänner för livet, publikjubel och 60årig spextradition. Kontakta nästa
års producent Martin på 0708-44 15
34 eller nästa års directeur Oskar på
0702-96 00 12. Chalmersspexet Bob
finns även i elektronisk form genom
bobspexet@chs.chalmers.se
och www.bob.chalmersspexet.se.
/Chalmersspexet Bob

EVENT

Vill du synas?
Har du en åsikt du skulle vilja meddela dina studiekamrater? Modulen
når regelbundet flera tusen Chalmerister. Varför inte göra din röst hörd?
Skicka en debattartikel, eller bara
kåserier och tankar i största allmänhet
till floffa@modulen.chs.chalmers.se.
Just nu finns det ett överflöd av frågor
som kommer att påverka just din studiesituation: studiebidraget, kårobligatoriet och utträdet ur SFS.
Vad berör just dig?

/F.Modulen

Join us on css.chs.chalmers.se

CHARM interviews
Pyrots nyårsförsäljning!

CHARM 2009 10-11th February
Are you looking for guidance in what
to do after your studies?
During the CHARM interviews you
will quietly sit down with a corporate representative and discuss your
future. This interview is an opportunity to build valuable relations within
the world of business. More information is available at:
www.charm.chalmers.se
We want your application no later
than the 1st of January 2009.
/CHARM
Myt: Man blir stark av gröt
Sanning: Hur många jultomtar har
du sett med 6-pack på magen?...

Gott nytt år vill vi i Pyrot önska alla
chalmerister! Detta gör vi genom
att ha nyårsförsäljning då vi säljer
fyrverkerier till studentikosa priser.
Detta kommer att ske i Lv7 i kårhuset, vi kommer att finnas där under
lunchtid och visa vårat sortiment
och även komma med tips på hur ni
bräcker grannarna i år. Det är även
möjligt att kontakta oss på mail eller
telefon om man inte kan avvara sin
lunch så kan vi lösa försäljning ändå,
kontaktuppgifter hittar man på
www.pyrot.se.
/Pyrot

Har du frågor?
Modulen har svar! Ställ din fråga
till floffa@modulen.chs.chalmers.se
eller surfa in på www.modulen.chs.
chalmers.se och förkovra dig.
/F.Modulen

