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idiet

Pres

har ordet...

Fullmäktige
Fullmäktige höll ett extrainsatt möte
precis före jul, angående arvodering
av Tofsens chefredaktör. Ett extrainsatt fullmäktigemöte kan begäras
av kårstyrelsen, inspektor, kårens
revisorer, 10 fullmäktigeledamöter
eller 50 medlemmar, enligt stadgans
paragraf 6:10. Den 2/2 kl 18 kommer
Fullmäktige att hålla sitt nästa möte,
denna gång i Kårrestaurangen på
Campus Johanneberg. Alla medlemmar är välkomna för att lyssna på
debatterna och besluten. Motioner
till mötet skall vara inne senast på
onsdag den 19/1 och enkla frågor
skall vara inne senast på fredag den
28/1. Motioner och enkla frågor
skickas till talman@chs.chalmers.se
Väl mött den 2/2!
/Talmannapresidiet

Byggare ring 031-18 45 35

Långsamt börjar Chalmers vakna till
liv igen efter jullovet och studenterna börja synas på Campus igen.
Även Farbror Modulen är tillbaka på
Chalmers efter att ha tagit igen sig på
sydligare breddgrader. Då man i sin
ensamhet har suttit och vilat sig så
har man dock gjort en del intressanta
iakttagelser. Samtidigt som man
tittar ut på snölandskapet hör man
både från radion och tv:n saker som
"global uppvärmning", "växthuseffekten", "smältning av polarisar"
och man undrar då om det är någon
som skojar. Hur kan man säga att vår
planet värms när vi i Göteborg har
-12 grader, när vi normalt vid denna
tid i bästa fall har -2? Men det är
trevligt att vi får ha en vit jul någon
gång i alla fall, det gör det hela lite
mer stämningsfullt. Nu kanske det är
så att när man sitter och omtentapluggar så bryr mig sig inte om vädret där
ute, men håll med om att man blir lite
piggare och gladare av en strålande
vinterdag med snön gnistrande på
marken än att det spöregnar och man
är blöt ända in på underkläderna.

När man ska ta sig en kaffepaus i
plugget kanske man passar på att
ta på sig ytterkläderna och kastar
lite snöboll med sina kamrater, eller
varför inte bygga en snögubbe? Det
är ju väldigt viktigt med pauser när
man pluggar och medans snön är
här borde man passa på att njuta lite
utav den. Plugget kommer ju alltid
att finnas kvar, så en liten stund över
borde man kunna hitta så att man kan
vara ute och känna sig som ett barn
igen. Det är inte alltid man hittar tillfällen då man kan ta fram sitt gamla
barnasinne, det är viktigt att vårda
den så att den inte försvinner helt.
Lek lugnt ute i snön!
/F. Modulen

På Gång
Jubelium!

Hello Chalmerists,

Efter en fantastisk höst inleds nu en
ännu bättre vår, redan läsvecka ett
(1!) kommer ingen mindre än Leif
Johansson (VD Volvo) att gästa
Chalmers Börssällskap. Framträdandet äger rum i Runan onsdagen den
19:e Januari. Aktietävlingen börjar
nu också närma sig slutspurten, till
de 219 deltagarna önskar vi fortsatt
framgång - de närmaste dagarna kan
bli avgörande. Två andra evenemang
som kan vara bra att ha koll på är
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (25 januari) och Anders Nyrén (4 februari).
Väl mött!
/ CBS-styrelsen 10/11

Sveriges enda studentikosa symfoniorkester fyller år och du är bjuden!
Den 12 februari firar vi att Chalmers
Barockensemble uppnått den aktningsvärda åldern av 55 år genom att
ordna en stor jubileumskonsert. Kom
och upplev den klassiska musiken
missbrukas som aldrig förr! Militära
slag! Champagne! Mord på scenen!
Och är det inte något mystiskt med
det där skelettet? Svaret får du lördagen den 12 februari klockan 16.00 i
RunAn, Chalmers kårhus. Biljetter
kan beställas på www.chalmersbarockensemble.se/ För Bach i siden!
/Chalmers Barockensemble

Did you know that Chalmers is
receiving 150 Spring Erasmus
students this January? They arrive
from all over the world and are
here to experience Sweden and
its culture. CIRC plans to receive
them with 2 weeks of activities
which include a city tour, karaoke
party, international dinner and
sauna party! Please help CIRC
in extending a warm welcome to
them!
/Circ

Visste du att...
...första utdelningen
av Golden Globe
Awards organiserades år 1944.
...skådespelaren Jack
Nicholson har fått
flest statytter, nämligen 7 stycken.
...sedan 1956 delas
även priset ut för
TV-program.

Kära Farbror modulen

Käre Student med ryggskott(are)

Som många andra var jag hemma hos
föräldrarna över jullovet för att träffa
släkt och vänner och ta igen mig efter
en intensiv höst. Det första som hände
mig var att mamma satte en snöskyffel i min näve och sa skotta, och detta
upprepades flera gånger under lovet.
Detta resulterade i blåser på händerna
och värk i ryggen. Har du några bra
knep för att bli av med detta?
/Student med ryggskott(are)

Jag känner igen fenomenet, då jag
har drabbats av detta otaliga gånger.
Vad beträffar blåsorna på handen är
det inte så mycket att göra åt. Ryggproblemet kan ju alltid lösas med
införskaffning av en sträckbänk,
alternativt be några kompisar att att
hissa upp dig i romerska ringar i en
gympasal och sedan hänga där i några
timmar för att sträcka ut ryggen.
/Farbror Modulen

På Gång

Alla ska med! Alla ska bygga!
Hej hej!
Chalmers Cortège Committé hoppas
att alla har haft ett bra jullov och är
taggade på att komma tillbaka till
plugget. Självklart är ni det då detta
är början på den termin som innehåller Cortège! För att fördriva tiden
innan byggplatsen öppnar tycker vi
att ni ska gå på alla era föreläsningar
här i början av läsperioden. Gör ni
inte det löper ni nämligen risk att
missa när vi kommer ut och hälsar
på i klasserna för att prata lite om
Cortègen. Alla ska ha roligt! Byggare
ring 031-18 45 35
/Mvh CCC

floffa

ASPA

CBS: Leif rivstartar LP1!

Torsdag LV1:
Pubrunda
Bio

Sök Modulen

27/1 lv2 Harry Potter. Voldemorts
krafter växer sig allt starkare. Han
har fått kontrollen över Magiministeriet, och Hogwarts. Harry, Ron
och Hermione bestämmer sig för att
avsluta det Dumbledore har påbörjat,
och att hitta de återstående Horcruxes
och därigenom besegra Voldemort.
Absolut allt måste lyckas för trion i
kampen för att rädda världen.
Biobiljetter säljes kl 18 i Vörtpannan
samma dag som filmen visas. En biljett kostar ynka 40pix. Kom ihåg att
ta med dig kårleg!
/PU

Tycker du om att skriva och träffa
nya människor? Modulen söker nya
medlemmar under våren så se till att
skicka ett mail till modulen@chs.
chalmers.se om du är intresserad.
/F.Modulen

HEMSIDAN
Bli en vinnare du också
Du har väl inte glömt att det säkraste
sättet för att hinna läsa nya utgåvor
av modulen först är genom att surfa
in på vår hemsida och läsa dem där.
Klockan 12.00 på måndagar i de udda
läsveckorna kommer Modulen ut.
/F.Modulen

Samarbetspartners 08/09

floffa@modulen.chs.chalmers.se

