Kultur
Bio:

16/3: Kill Bill
18/3: Skenbart, en film
om tåg
23/3: Annonseras senare
25/3: The Last Samurai
30/3: Mystic River

Kalas

19/3:Fredag Efter Skolan
Röda Rummet kl. 17
arr: a6
Gästlistan stängs
kl.18:00 samma dag
26/3:Fredag Efter Skolan
Röda Rummet kl. 17
arr: a6
Gästlistan stängs
kl.18:00 samma dag

”Visste du att...”
...du kan läsa om Minor Field
Studies på www.m fs.nu?
...de t står en massa roliga
saker på www.inug.nu?

Sök CETACs styrelse!

Sök FuM!

Missa inte chansen att engagera dig
i CETAC och erhålla arbetslivserfarenhet i USA under sommaren 2005!
Vi kommer under början av denna
läsperiod att anta 6 nya styrelsemedlemmar som under ett år kommer att
arbeta mot ett gemensamt mål för sig
själva och CETACs övriga medlemmar: Jobb för samtliga i USA.
För att söka krävs att man läser E,
F, D eller IT och har uppnått minst
50 högskolepoäng av sin Chalmersutbildning.
Anmäl ditt intresse på
cetac@etek.chalmers.se eller kom på
vårt informationsmöte nu på torsdag
läsvecka 1 kl 17.30 i HA2.
/CETAC 2004

Känner du för att du vill påverka hur
din framtid på chalmers ska utformas. Vill du vara med och diskutera
aktuella händelser som berör dig och
din student tid på Chalmers. Känner
du starkt för något? Något som är
fel eller något du vill ändra på? Sök
FuM!!Kårfullmäktige (FuM) är Chalmers Studentkårs högsta beslutande
organ. Registrering av kandidater till
FuM-valet sker i kårhuset 15 - 17 mars
under lunchen. På Lindholmen kan
ni registrera er i Jupiter den 17 mars
under lunchen. För ytterligare information besök hemsidan på: http://
www.chs.chalmers.se/workgroups/
arbetsgrupper.php?gid=2016&mid=
eller kontakta Karan Farhangdoust
via mail: e0karan@etek.chalmers.se
/Valnämnden

Chalmers Islamiska Förening
CIF had its annual election with great
enthusiasm . This year CIF board is
formed with thirteen members. New
board is dedicated to keep up its
regular activities for the members as
well as for all the students during its
tenure. CIF will announce new activities very shortly in its URL. Everyone is encouraged and welcome to
attend the activities. Please visit our
URL: http://august.chs.chalmers.se/
foreningar/cif/start.html. If you
have any query please email us at:
cif@chs.chalmers.se or for personal
contact to Br. Rauf Agha -- 0735
745745 (mobile).
/CIF

Skatteseminarium
Onsdagen den 17 mars
kl. 17.15 i HA 4
Seminariet vänder sig till dig som vill
utveckla dina kunskaper om privatekonomi i allmänhet och i synnerhet
vill lära dig mer om vilka skatteavdrag som är möjliga. Fokus kommer
dels att ligga på studentekonomi och
dels på aktiehandel. CBS bjuder på
mat och dryck. Medlemskap 30 kr
Det är snart dags att deklarera - lär dig
mer nu så får du mer pengar över!
/Chalmers Börssällskap

Lob sänker priserna!
Vi har köpt fler discoeffkter för uthyrning och sänker samtidigt hyrespriserna på samtliga discoeffekter. Du
kan nu hyra ljuseffekter från 50 kr/st
och uppåt. Vårt populära Mellandiscokit är sänkt från 600 kr till 400kr.
För ytterligare information se vår
hemsida www.chs.chalmers.se/~lob.
Som vanligt så hittar du allt du
behöver för en lyckad fest hos oss.
Vi finns på föreningstorget mån-lör
12.00-12.30.
lob@chs.chalmers.se
031-7723922
/Lob
PS. Lob-Kit fortfranade 250kr

Jazza loss!
Måndag den 22/3 klocka 20:00 spelar
Chalmers storband på Uppåt Framåt,
Magasinsgatan 3, med 2100 Big
Band. Då blir det fetjazz för hela slanten. Kom och frossa!
/Chalmers Storband, Ctbb
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Egna tillstånd

Skingra er! Skingra er! Här finns ingenting att se!

Efter den 18 april kommer inte vårt
restaurangbolag ChSRAB längre att
ha alkoholtillstånden för pubarna på
Chalmersområdena. Flera av pubarna
kommer att söka egna permanenta
tillstånd och andra fortsätter som
innan med att söka tillfälliga. Sociala enheten kommer att hjälpa till
med de tillfälliga tillstånden precis
som ChSRAB gjort. Vi har även tagit
över uppgiften att hålla i serveringsansvarigutbildningarna. För er som
inte arbetar med pubverksamheten
kommer det antagligen inte ens att
märkas.
Under tiden som vi arbetar med våra
pubar håller kommunen på att fundera ut nya regler för studentpubar.
Ett förslag till kommunstyrelsen är att
alla studenter i Göteborg ska ingå i ett
enda stort slutet sällskap. Vi hoppas
nu att detta ska gå igenom så att vi
kan träffas mer över gränserna än vi
har gjort tidigare.
Har ni några frågor eller funderingar
tycker jag att ni ska
höra av er. Dörren till
sociala enheten är
alltid öppen (nästan)!

För en tid sedan dog en åttiosjuårig man i ett samhälle strax utanför Fjärås (ett par mil
söder om Chalmers). Vad som kan vara värt att nämna i sammanhanget var att han inte
någon gång under sitt åttiosjuåriga liv varit längre bort än Göteborg, och inte ens där hade
han inte heller varit särskilt många gånger. Eftersom allt han behövde fanns inom en dagsturs radie tyckte han att det var fullständigt överflödigt att åka längre bort än Lantmanna
i Fjärås. Om han mot all förmodan ville veta hur det såg ut i världen utanför 50-skyltarna
kunde han ju alltid titta på tv. Det kan ju tyckas att ett sådant liv skulle te sig ganska
innehållslöst och enahanda, men farbrorn var nöjd med sitt val och när han dog tyckte han
att han sett allt han ville se. Denne man tillhörde en generation som föddes i en tidsålder
utan en bil i var mans garage, utan telefon i var mans hus och utan datorer på var mans
skrivbord. Informationsflödet var något mindre och var far bonde var det mycket troligt
att sonen blev bonde också. Valmöjligheterna var inte så många. Man höll sig i närheten
av fäderneshemmet. Punkt.
Idag har vi möjlighet att välja vad vi vill göra och vi kan åka vart som helst och hur
långt som helst och vi är inte hänvisade till att stanna hemma på gården resten av livet.
Detta visar sig också på att folk flyttar mer och arbetar mer på annan ort. Man kan ju
tycka att detta borde avspegla sig på chalmeristernas val av exjobbsplats, men icke då.
Med en förhistorisk bondes ihärdighet klamrar sig de flesta fast vid lärosätets bakgårdar
och skulle offra en plog med tillhörande oxe för att få undersöka automatisk mätning
och registrering av oljeförbrukning i en fältlastbil på Volvo eller irrtidsmätning i realtidsystem på Ericsson eller på sin höjd utvärdera Vägverkets tolvpunktsprogram i Växjö.
Detta i en tidsålder då man kan använda sin exjobbstid till att vidga sina vyer på det
mest fantastiska sätt. För att uppmuntra Sveriges studenter att just, vidga sina vyer har det
av Sida instiftats något som kallas för Minor Field Study, MFS. För att utföra en sådan
kan man ansöka om ett stipendie. I stället för att skriva programkod som ändå hackas
sönder och glöms bort på något storföretag kan studenter få åka till Uganda (eller var det
Uruguay) och studera feministiskt arbete i bergen, eller kaktusutbredningens inverkan på
jordbruket i sydamerika. Inom tekniska högskolors ramar krävs dock något med en lite
annan inriktning som exempelvis ”en ekonomisk och miljömässig jämförelse av yt- och
grundvatten som källa för vattenförsörjning i urbana områden utmed Mekongfloden i Lao
PDR”. Exjobbet behöver inte ha en sådan lång titel, men det låter mer vetenskapligt och
gör det lättare att motivera en längre utlandsvistelse.
Så vad väntar du på? Hitta någon som du tror att du står ut med i utlandet i tre månader,
undersök om det pågår några intressanta projekt i ett utvecklingsland som behöver studeras eller utvärderas, skriv en ansökan, få stipendie, vaccinera dig mot gulsot och skurgumsknän och gack åstad och uträtta något vettigt.
Framför allt, se till att du inte slutar som en åttiosjuåring som aldrig varit utanför 50-skyltarna.

Pernilla Gilvad, SO

/Farbror Modulen

Känner du till BEST?!?
Vi är på Chalmers en studentkårskommitté på 17 personer som ägnar
oss åt att göra Europa mindre! På
BEST-vis: ”Work hard, party hard!”
:) Och nu har det blivit dags för årets
absoluta höjdpunkt! BEST:s sommarkurser! Tillsammans med 20-30
andra studenter från olika länder får
du chansen att få vänner från hela
Europa, och upptäcka ett nytt land
tillsammans. Och det bästa av allt:
du betalar nästan bara för resan dit,
resten är sponsrat! Sommaren 2004
finns det 50 evenemang att välja
bland! Alla chalmerister kan söka
och det är enkelt, allt sker via internet! DEADLINE är 28 april MEN
VÄNTA INTE TILL DESS! En komplett lista på kurserna och massa
praktisk information hittar du på
vår hemsida: ”www.chs.chalmers.se/
~best”
Du kan också kontakta oss på
”best@chs.chalmers.se”!
Dessutom har vi en mailinglista för
BEST-intresserade chalmerister. Du
hamnar på den genom att maila till
”bestgbg_newslettersubscribe@yahoogroups.com”
Med vänlig hälsning,
BEST Chalmers

LIVE-musik i Gasquen!
På fredag lv1 (19/3) är det CROCrock i Gasquen igen. 7-8 band från
Chalmers Rockklubb står på scenen.
Efter det disqar SVEA. Det blir grymt
bra drag med juste musik och god öl!
Vi öppnar 19.00, innan 23.00 är det
gratis, därefter 30 kr.
/D6&CROC

FestU söker...
..dig som är sugen på att göra något
annorlunda nästa år. Är du nyfiken på
hur det skulle vara att sitta i FestU
eller vill du bara vidga dina vyer.
Kom då på vårt asp-möte mån 15/3
(lv 1).
Vi ses där.
/FestU

Nu är den snart här, den stora dagen, dagen för Chalmersspexet Bob:s urpremière. Fredagen den 23 april entrar Heliga Birgitta scenen för första gången.
Ett tillfälle du inte får missa. Biljetterna släpps den 22 mars och kan då
köpas, traditionsenligt, under lunchtid i Spexets biljettkur i Kårhuset. För
mer information, besök www.spexet.chalmers.se/bob. Hjärtligt välkomna!
/Chalmersspexet Bob 2004

QQ7 - Pubrundor, ursäkter och hårdare än SNOK(?)
Vi i årets QQ7 har suttit ned och rannsakat oss själva och vårt handlande under
vår hittills förlupna tid som aktiva föreningsmedlemmar. I och med denna
rannsakan har vi kommit fram till att vi är skyldiga många av våra kollegor i
andra föreningar här på Chalmers en stor ursäkt. Denna ursäkt är befogad
pga. att om alla föreningar gjorde som vi, och skrev i varje utgåva av Modulen, skulle inte Modulens sidor räcka till. Detta är ett högst själviskt beteende
och vi skall försöka dämpa oss lite. Hur detta kommer falla ut kan endast
framtiden utvisa. Till sist vill vi bara passa på att poängtera vikten av att
medtaga 1) legitimation + kårleg alt. 2) legitimation + skriva upp sig på gästlista (www.partyservern.com). Efter turerna hos oss nere på I (läs: ”igenbomningen”) måste vi hålla oss strikt enligt regler och lagar på alla punkter för
att inte äventyra utskänkningstillståndet på Chalmers. Detta medför att vi
kommer vara, om möjligt, hårdare än SNOK i kontrollen vid insläppet. Men
vad gör väl det? Vi och Ni är ju alla driftiga, blivande civilingenjörer så att
uppfylla 1) och/eller 2) är helt klart ”a walk in the park”, som backslick-studenterna brukar säga här nere på I (eller... nej). Vi ser fram emot att föräras Ert
besök på vår första pubrunda. Väl mött i Golden I!
QQ7 - För oss, åt Er

Flyg i luften!

Hej alla tarantellor!

Tillhör du någon av dem som alltid
undrat hur det känns att sväva fram i
en luftballong? Sluta då fundera och
gå med i CBC, Chalmers Ballong
Corps. Onsdagen den 24 mars (lv2),
17.15 på Rummet håller CBC infomöte för alla som är intresserade av
luftballonger. Så sluta vara en av dem
som bara undrar hur det är och bli en
som vet. Rummet hittar ni i Skeppshuset (bredvid IT-puben och granne
med CCC). Kolla även in vår hemsida: www.cbc.chalmers.se
/CBC:s styrelse

Som vanligt är kalendern full med
roliga arr. Vi hoppas att så många
som möjligt (både nya och gamla
medlemmar) tar chansen att delta
på vårens aktiviteter. Boka följande
datum. Medlemsmiddag 29/3 - tjejkväll utan dess like. Heldag på AB
Volvo med hejdundrande middag 27/4
Picnic (utomhus om vädret tillåter)
3/5 Studiebesök på SCA 10/5 (eftermiddag)
Lycka till med alla tentor!
/Tarantella-styrelsen

Tofsen söker:

Snöparty!!!!

Finformpokalen i blodgivning

Vill du göra snygga saker? Ta chansen att jobba med Tofsens layout
nästa år. Du får stort kreativt utrymme
och chansen att lära dig massor av
dina egna misstag. Kontaktmöjligheter hittar du på www.tofsen.se.
Mvh, Niclas

Trodde du att våren var här med
värme, sol och bekväma kläder? Då
har du rätt, men också fel. Den 27/3
(lördag lv 2) blir det stort kalas i GASQUEN. FestU ordnar SNÖPARTY av
ett slag aldrig tidigare skådat på chalmers. Med en ”snöslunga” laddad
med 6500 liter frigolit, ansiktsmålningar och galna upptåg blir detta
festen du inte får missa. Så knäpp
på dig partyhumöret och häng med
på det hetaste snöpartyt du någonsin
upplevt. Vi ses den 27/3!
/FestU

Finforms blodgivningstävling fortlöper i all diskretion. Sedan tävlingens
start den första oktober har 238 personer gett blod och 116 tagit prov för
blodgivning. Vi vågar tro att några
av dessa provtagningar direkt berott
på den uppmuntran som tävlingen
utgjort, vilket vi naturligtvis finner
mycket positivt! För att lättare kunna
tolka statistiken nedan upprepas
poängreglerna: Provtagning ger ett
poäng, blodgivning ger fyra poäng
för kvinnor och tre för män (för att
ge kvinnor och män möjlighet till
samma antal poäng per år). Plasmaoch trombocytdonationer räknas inte
in i tävlingen. Varje sektions ihopsamlade poäng jämförs sedan med antalet
sektionsmedlemmar för att ge en rättvis bedömning av den genomsnittlige
sektionsmedlemmens blodgivningsbenägenhet. Siffrorna på antalet
sektionsmedlemmar har framtagits
genom handgenomräkning av ``Den
lilla gröna’’ 03/04.

Dansafton
med prova-på-kurs i argentinsk tango.
Nästa dansafton äger rum lördag
2O februari i Lilla salen, Chalmers
kårhus. Vi börjar med prova-på-kurs i
argentisk tango kl. 18.00 och fortsätter med blandad dans från kl. 19.00.
Entré 30 kr för icke-medlemmar och
10 kr för medlemmar. Alla danssugna
och nyfikna är hjärtligt välkomna!
Se
även
vår
hemsida
www.chs.chalmers.se/foreningar/dance/.
/Chalmers danssällskap

Sök till IAESTE kommittén!
IAESTE anordnar utbytespraktik platser i hela världen och utlänska praktikanter kommer till oss. Några utav
kommittémedlemmarna åker nu ut på
praktik och annat kul. Så innan sommaren behöver vi mer personer hos
oss. Huvuduppgifterna för kommittén
är att ta hand om praktikanerna och se
till att de får en kul tid här i Göteborg
samt administrera ansökningarna på
våren. Vi söker även faddrar åt praktikaner som kommer till Göteborg.
Som fadder möter du upp på flygplatsen och visar vägen till bostaden. Att
du sedan kan vara med på våra fester
gör inte saken sämre.
Att jobba för IAESTE ökar sedan
dina chanser att själv få praktik!
Skicka intresseanmälan eller ställ mer
frågor till
iaeste@chs.chalmers.se
eller hemsidan
www.chs.chalmers.se/~iaeste/
/IAESTE

Barockt?
Chalmer Barockensemble meddelar
stolt att vår årliga konsert till firandet
av det barocka nyåret går av stapeln
lördagen den 20:e mars kl. 16.00.
Platsen för begivenheten är Lingsalen
i Studenternas Hus (STUDS) på Götabergsgatan. Biljetter säljes på plats
och kostar 60 kr för studenter och
barn under 23 år samt 80kr för övriga.
Se oss då!
/Chalmers Barockensemble

Kurs i teknisk aktieanalys
Torsdagen den 25 mars
kl. 17.15 i HA 4
Det finns två grundläggande sätt
för att analysera aktier. Fundamental
analys då man utgår från företagets
verksamhet och teknisk analys då
man utgår från köp- och säljbeteenden på börsen. Denna kurs som
anordnas tillsammans med CG Gyllenram från SEB handlar om den
tekniska analysen. Kursen har varit
mycket uppskattad tidigare år och
återkommer därför för att ge dig ny
möjlighet till ökad kunskap om aktieanalys. CBS bjuder på mat och dryck.
Medlemskap 30 kr
Läs mer på www.cbs.chalmers.se
/Chalmers Börssällskap

A
4 14.2
AE
10 132
Basår 6 33.1
D
49 66.1
Doktorand 6 7.68
E
100 90.1
F
155 253
H
161 124
I
16 33.0
IT
25 138
K
66 138
Kf/Kb 75 194
M
97 110
Sjö
15 36.6
Skepps 4 108
TD
16 134
V
28 45.0
Z
63 147
Finforms blodgivningstävling
i samarbete med
Volvo och Göteborgs blodcentraler

