Kultur
På kulturfronten intet nytt.

Kalas
På festfronten intet nytt!
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”Visste du att...”
...om man färdas i 200km/h
blir man tyngdlös?

...det bor en sparvmamma
med sina ungar i diskokulan i kårhuset?

...media har en viktig uppgift att fylla här på Chalmers?
Det visste inte vi heller!

2003-03-05 18:30 - Aktieträff
Wallenstamsalen, Ostindiska Huset N. Hamngatan 12
Göteborg
Vostok Nafta Vostok Nafta
Meda AB Meda AB
Kl. 18.30 Vostok Nafta presenteras av dess VD Per Brillioth.
Bolaget är ett rent investmentbolag verksamt på den ryska gasoch olje- samt energimarknaden. Ryska energitillgångar värderas mycket lågt jämfört med amerikanska vilket gör bolaget extra intressant nu när den ryska energisektorn avregleras.
Per Brillioth presenterar också Vostok Energo, en avknoppning från Vostok Nafta. Vostok Energo är ett investmentbolag
inriktat mot den ryska kraftsektorn. Denna håller nu på att
omstruktureras kraftigt med målet en helt avreglerad marknad. Genom bolagets kunskap om den ryska marknaden
finns stora möjligheter till en bra värdeutveckling.
Meda presenteras av VD Anders Lönner. Meda marknadsför läkemedel och sjukvårdsprodukter i Norden, England och Baltikum.
Företagen
bjuder
efteråt
på
lättare
förtäring.
Anmälan:Skicka e-mail med namn och personnummer tillKatja i01shek@itek.chalmers.se senast 27/2

Tjoohooo!
Vi i Mottagningskommittén (MK), tycker att det är
dags att ni börjar fundera på tisdagen den 19:e augusti.
Då kommer nämligen nollan. Vissa av er kommer förmodligen att vilja ha hand om mottagningen vid Götaplatsen, andra vill säkert presentera sig vid Svenska
Mässan. Intresseanmälan kan ni hitta på MK:s hemsida
www.chs.chalmers.se/~mk). Dessa skall vara MK tillhanda i MK:s fack i KS-korridoren senast den 23:e maj.
Observera att pga det pressade tidsschemat ger intresseanmälan ingen platsgaranti!Eftersom det är många som
vill visa upp sig på Svenska Mässan är det viktigt att ni
motiverar väl varför just NI skall vara med Vi ber er även att
ni tar en koll på ert eventuella material (video,ljudband etc.
som ska spelas upp, eftersom teknisk kvalité är en av faktorerna som avgör vid val av förening/kommitté som får uppträda. Vid eventuella frågor och funderingar kontakta oss.
/MK genom Ida & Milad

MODULEN

4

Organ för Chalmers Studentkår • Nummer 4 2003 • Vecka 10-11 • Årgång 8
Upplaga: 4000 ex. • Tryckeri: TeknologTryck Göteborg 2003 • Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carl Lamberg • Annonser: Johan Lundahl •
Redaktion: Björn Landin, Henrik Andersson, Ola Pettersson, Malin Jerrhagen, Marcus Hellqvist, Maria Forsell, Robin Hansson
Adress: Sven Hultins gata 4, 412 58 Göteborg • e-post: modulen@chs.chalmers.se • Tel: 031-20 65 23

Jag trivs!
Gör Du?

Före jul cirkulerade återigen ryktena på Chalmers om diskriminering av det kvinnliga könet. Utan
att gå in närmare på de diskussioner som har förekommit, vill
jag säga min åsikt om saken. Det
kanske helt enkelt är dags för
(vissa) kvinnliga studenter att sluta se på
sig själva som offer.
Vi behöver alla stå
upp för det vi tycker
och tänker och framför allt, det vi är. Om
vi inte tillåter någon
att behandla oss illa
eller trampa på oss så kommer
ingen heller att våga försöka.Jag
skulle vilja rikta den här insändaren till de studenter som trivs
och som känner sig jämlika med
alla andra studenter på Chalmers,
oavsett kön eller läggning. Är det
inte dags att vi gör våra röster
hörda? De som inte trivs på Chalmers gör ju gärna det, och sko-

Denna Modul är egentligen tryckt uppochner. Vg, vänd!

Kåren hann inte komma in i
tid. Bättre lycka nästa gång.
Ni får en blomma som tröst

lans rykte förvärras ytterligare.
Det resulterar i att ännu färre
kvinnliga studenter söker sig till
skolan. Hur vore det om vi skrev
en insändare till GP (eller liknande) och förklarade att vi faktiskt trivs här och att vi tycker om
att komma till skolan
varje dag? Förklara att
även vi kvinnliga studenter tycker om att
delta i skolans alla aktiviteter. Att det känns
bra att vara bland de
som får en bra utbildning på en bra skola
och att vare sig vi själva eller
någon annan gör en stor affär
av vårat kön. Jag trivs på
Chalmers och jag vet att det
finns många andra med mig
som gör det. Nu är det dags
att vi gör våra röster hörda.
Nina Tahmasebi
Elektro

Klick!
Gillar du att fotografera?
Chalmers Film- och FotoCommitté söker nya medlemmar. Vi plåtar allt från fester
och jippon till porträtt och
reklam. Låter det intressant?
Titta in på vår hemsida: http://
www.chs.chalmers.se/~cffc
/CFFC
Mu!
Snart är det tenatvecka. Efter
den har man en söndag att
varva ner på, vilket vi tänkte
göra med god mat och trevligt
sällskap. Kom och var med på
Sinus knytis. Vi träffas 16.00
vid Sinus-rummet för fortsatt
färd till Bergsjön. Frågor på
det ???? Kontakta Sinus på :
sinus@chs.chalmers.se
Valfri dryck (mjölk) medtages
av var och en.
/Sinus
Hallå alla glada
chalmerister!
Är du sugen pÂ lite frisk luft?
Vill du få två biljetter till
Chalmersspexet? Va bra - då
kan du vara med och sätta upp
affischer under lv 7. Anmäl
ditt intresse på:
spexet@chs.chalmers.se
/Spexet

Hipp hipp!
Chalmers Studentkår fyller
100 år nästa år. Var med
och ordna ett värdigt firande,
sök Jubileumskommittén. För
mer info:
www.chs.chalmers.se

Tjejspex i RunAn
Boka in lördagen den 15 mars
omedelbums! Då kommer
nämligen Boelspexet från
Lund hit för att ge en föreställning på RunAn. Biljetter
finnes på tel.nr 031-16 46 67
(Chalmerspexet) samt säljes
i kårhuset under lunchtid
10-14 mars. Det går även
att köpa biljetter en timme
innan
föreställning.
/Chalmersspexet
Gåpåpubpåtorsdagar?
Vill du träffa internationella
praktikanter och gå på pubar
på torsdagar? Bli fadder!
Nästa läsperiod söker vi nya
medlemmar till kommitténsök!
Har du en bostad att hyra ut
tillfälligt?
Hör
av
dig
till
iaeste@chs.chalmers.se
Eftertentaraj!
Fredag 14/3 håller H:6
EFTERTENTA-RAJ på Gasquen!
Tid: 22.00-03.00
Pris: GRATIS MOT UPPVISANDE AV TENTA (-tes?
red.
anm.)
SKRIVEN
UNDER VECKAN!
Annars 30kr

/H6
Modulen informerar:
Om ni skickar in era
bilder i powerpointformat kan ni lika gärna låta
bli.

Dansa i vårsolens skimmer
Delta skulle nu först av allt
vilja önska att alla chalmerister uppmärksammar att det
nu är vår, vilket innebär sol,
cortege, värme, fester och
Absolut Gotland! Anmäla sitt
lag gör man på www.hgo.se/
absolut den 6:e mars. Med rätt
väder är det ju sen gammalt (en
av) Sveriges absolut bästa studentfester. Cortegeveckan blir
förfest, 1:e maj kan åker man
till raukarna och ringmuren
med
Faust-bussar
www.faust.org. Tycker du allt
om?! Så här i nyväckelsens tid
skulle Delta vilja påminna alla
om att det är riktigt trevligt att
ta ett gäng kompisar och bara
dra ut någonstans, kanske ta
en öhl eller tre, softa, lyssna
på god musik som inte är
vi-har-Sveriges-största-skivsamling-men
-spelar-ändåbara-absolute - music-ochdrum’n-bass-Sveas
nördjoller.Andra saker som är
roliga är att spatsera runt i
overall och ha roligt.Detta är
ju numera vanligt på Data
då vi har sektionsoverall, och
fler och fler sektioner följer
efter, allt tack vare PR-chefen
i Delta 2001. Så har du möjligheten, skaffa overall! Om
inte, låna motionen av oss och
skicka
till ditt styre!! För mänskligheten, för friheten
/Delta - Hackes förkämpar

DANSAFTON 8 MARS
Chalmers
danssällskap
ordnar danskväll lördagen
2003-03-08 kl. 19:00 i lilla
salen i det nya kårhuset! Det
kommer även att finnas en
prova-på kurs som börjar kl
18:00!
Titta
gärna
på
http://www.chs.chalmers.se/
~dance för mer information.
Hjärtligt välkomna!
/Chalmers danssällskap
Hej
Nu är det dax att aspa festU. Vi
söker kreativa människor som
tycker att det är roligt att engagera sig och göra Stora Kalas.
Första aspmötet är måndag
lv.1. Vill Du ha mer info, så
kolla in vår hemsida: http:/
/www.chs.chalmers.se/~festu/
/FestU-kassören
Nästa vecka är det tydligen
tenatvecka! Tenata lugnt!
Lunchandakt!
Varje tisdag lunch ljuder
bönen och lovsången i Gasquen!!! Ge en lunch i veckan
till Gud!! Kom till Gasquen,
ingång genom kårhuset, kl
12.00 på tisdag. Vi avslutar
vid halv ett, så du har gott om
tid att äta efteråt. Kom dit!!
Du kommer inte att ångra dig!!
/CKG Chalmers kristna
grupp)

År 2004 fyller Chalmers Studentkår 100 år. För att detta
skall kunna firas ordentligt
kommer en Jubileumskommitté att tillsättas. Vill DU
vara med och fixa århundradets kalas? Då skall DU
söka JK. Sista ansökningsdaVagnchefsintervjuer
och tum är 4/3. Mer information
födelsedagar
om de olika posterna och hur
du ansöker finns på:
Under vecka 10 (3-7 mars)
kommer vi att ha samtal med www.chs.chalmers.se
alla vagnschefer för alla klicka er fram till valberedCortègebidrag, så se till att ha ningens hemsida
funderat igenom era förslag
innan dess! Ju mer genom/Valberedningen
tänkt och ju mer ni har funderat på det desto bättre blir
Denna veckan erbjuder vi kaskelot
vagnarna vilket gör det roli”Jag ångrar mig inte!”
gare att bygga! Annars kan
Nöjd
vi rapportera att dB fyller år
den 8:e mars, och det verkar
dessutom som att han numera
Hej alla musiksugna
är helt frisk. Ser ni honom
teknolger!
så spring fram och säg grattis Chalmers Barockensemble
och ge honom en kram, så vill härmed uppmana er
blir han glad! Veckan efter det att tillsammans med oss
fyller Bistro 23, så det verkar inviga det nya året genom
som att en händelserik vår är att lyssna på vår nyårskonsert den 22 mars i Lingsalen
på g!
i Studenternas Hus klockan
17.30. Det går även bra att
kram och puss,
/CCC komma och repa med oss
på måndagar i Kalle Glader
klockan 18.00. Med förps. har du damkläder du vill
hoppning om ett trevligt
skänka till oss, ring 18 45 35
318 e.Bach!
Chalmers Barockensemble
Fr o m måndag 24 mars
visar vi i John L´s samtliga
resterande slutspelsmatcher Modulen gratulerar dB och
Bistro och hoppas att de får
i hockeyn.
en fin vår tillsammans!

