CCCs Ritpubar

Datumen är som följer:
2/2 (tor. lv.3) A-fiket
3/2 (fre. lv.3) Basen
7/2 (tis. lv.4) 11:an
(Lindholmen)
8/2 (ons. lv.4) Kajsabaren
13/2 (mån. lv.5)
Gastown/Spritköket
21/2 (tis. lv.6) John
L´s
Kom, rita och få en
present.

”Visste du att...”
...Tofsen söker nya medarbetare?
...MK söker nytt folk?
...Chalmers Teknologkonsulter
söker nytt folk?
...alla ovanstående glömt att
skicka in till Modulen?

Kultur

11 Februari 13:00
Barockens 50-årsjubileumskonsert
(RunAn, 100)

Kalas

3 Februari 21:00
F6 Glitter & glamourgasque
4 Februari 23:00
H6 90-talsgasque
11 Februari 17:00
Barockens 50-årsjubileumskonsert med bankett och levande musik
(RunAn + hemligt, 450)

Bio i RunAn

LV3
Tisdag 31/1: Göteborgs
filmfestival
Torsdag 2/2: Göteborgs
filmfestival
LV4
Tisdag 7/2: Harry
Potter och den flammande bägaren
Torsdag 9/2: Corpse
Bride

Annat kul

2 Februari
Start kustskepparexamen 650:Sista betalningsdag:
29/1
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Hörs din röst?

Tycker du...

Vill du förändra?

Här kommer en liten sammanställning över partiernas
närvaro på kårens fullmäktigemöten.

...att vi skall lägga ner Lindholmen!? Vill du vara med
och besluta om vart de 50
miljoner kronor som kåren
och dess företag omsätter tar
vägen!? Vill du vara med och
kunna avsätta kårledningen!?
Bryr du dig ens!? Sök till FuM
för bövelen! Ansökan finns att
skriva ut på www.fumval.se
och skall vara inlämnad senast
den 7 mars.
Be there or be nobody!
/Valnämnden

Kårfullmäktige (FuM) är
Chalmers Studentkårs högsta
beslutande organ. FuM består
av 35 ordinarie ledamöter. De
väljs genom fria och öppna
val för en mandatperiod på ett
år. Genom att kandidera till
FuM får du en chans att sitta
med i organet där studentkårens framtid smids. Du får en
chans att påverka direkt och
ta kraftfulla beslut som alla
måste rätta sig efter men du
kommer kanske framför allt
att få en chans till personlig
utveckling inom mötesteknik
och debatt.

Mari
100%
Syndikatet
100%
Therese
100%
KAP
83%
Emeritus
81%
à la K
78%
APG
78%
The Groove Collective 67%
F-partiet
56%
CPG
50%
Nybyggarna
33%
Är du sugen?
Onitsuka Tigers
33%
Chalmers Losers
17% Ett nytt år har tagit sina första
frostbitna dagar och det är åter
Vill du veta vem som alltid dags att kandidera till FUM.
är där och vem som inte synts Chalmers står i ett vägskäl och
till? Titta på kårhusets anslags- behöver din hjälp som åsiktstavla för hela närvarolistan maskin. Har du insett att stuperson för person! (Siffrorna denternas framtid även är din
baseras på röstlängderna från framtid? Var inte rädd för att
konstituerande FuM, FuM1 & hoppa på FUM-tåget och gör
FuM2 samt närvaro på minst din åsikt hörd. Den kommer
att göra skillnad för fler än
halva mötet.)
/Era snöbollar i stormen dig själv och är viktigare än
du tror. Farbror Modulen har
valt att ge lite extra uppmärk-

Kandidera till FuM nu, ansökan finns att hämta på
www.fumval.se och skall vara
inlämnad senast den 7 mars.
/Valnämnden
samhet åt fullmäktige i detta
nummer eftersom det är en
viktig sak som berör alla oss
studenter på Chalmers.
Du är sugen!
/redax

Medlemsmöte!
Den 1 februari är det dags för
BAMSEs medlemsmöte med tillhörande häfv. Platsen är som vanligt
utanför vårt föreningsrum 1 trappa
ner i kårhuset, och vi drar i gång
17:30. Givetvis kommer det finnas
god mat till alla medlemmar. Detta är
också ett bra tillfälle att dyka upp om
du vill bli medlem i BAMSE. Som
medlem betalar du 40:- och får då
häfva gratis på alla våra övningshäfv
under ett år. Vi arrangerar även andra
aktiveteter för våra medlemmar som
bland annat dammiddagar, bowling
och vattenpolo. För mer info kika in på
vår hemsida: www.chs.chalmers.se/
~bamse
Puss och kram
/BAMSE-stryret

Arthur vill bli sedd
Missa inte att se på Arthur, annars
blir du så ledsen. Nypremiär den 10
februari. Biljetter kostar 100pix.
http://www.spexet.chalmers.se/vera
Spexkramar
/Chalmersspexet Vera

Bli svensk mästare i frantida
teknik
Har Chalmers de vassaste teknologerna och de skarpaste hjärnorna?
Svaret ges i Teknik-SM, en tävling
som riktar sig till teknologer på landets högskolor. Frågorna är utformade
så att studenter med olika inriktning
ska kunna tävla mot varandra. I Teknik-SM får teknologer på landets tekniska högskolor möjlighet att mötas
i en prestigeladdad kamp. Tävlingen
består av tre delar, den första är webbaserad och går av stapeln den 21
februari 2006. Ära, berömmelse och
en resa till London väntar de bästa.
Anmäl dig på: www.tekniksm.se
/Chalmers Event

Zexet & MatNatSex arrar
beachgasque!

CHARM närmar sig med
stormsteg...

I år satsar vi hårdare än någonsin..13
ton sand, paraplydrinkar, solstolar,
z-burgare och mycket mer. Beachpartyt varar under både fredagen den
17:e (21-03) och lördagen den 18:e
(22-03). Förra året blev det fullt så
kom i tid!
/Zexet

Redan torsdagen den 2/2 är det dags
för en kväll med CHARM. Då äger
årets katalogsläpp rum kl. 18.00 i
Bulten. Det kommer att bjudas på
mat till de 100 första, men frågesport
och kataloger kommer det finnas till
alla. Kom och mingla lite och ta en
katalog så att du redan nu kan planera den optimala och mest effektiva
rutten via mässans alla 135 utställare.
Ta med leg och kårleg.
Väl mött!
/Charmkommittéen

Det är nu dags att söka till
BEST vårkurser!
Om du vill testa på en vecka utomlands, ha ruskigt roligt utan att behöva
spendera massa pengar. Då ska du ta
och söka, det är en chans du inte får
missa! Listan för Vårens kurser hittar
du på
www.best.eu.org/courses_list.jsp
Om du har några frågor så e det bara
att fråga oss, var inte blyg... Sista
ansökningsdagen är söndagen, den
12e februari.Det är lättare att bli antagen än vad du tror. Lycka till!
www.best.eu.org/gothenburg
/BEST

CHARMkalaset 14/2
Alla hjärtans dag och CHARMkalaset kryper närmare med raketfart. Så
börja ladda för en kväll fylld med
mingel, fest och kärlek. CHARMkalaset är eftersläppet till CHARMbanketten, alltså en möjlighet att träffa
företagsrepresentanter i en avslappnad miljö. Det kommer även vara
roligt, CHARMigt, festligt och alldeles, alldeles underbart. Kalaset
kostar 50:- och biljetter säljs fr.o.m.
måndag 6/2. Alla som är över 18
är hjärtligt välkommna, dock har vi
endast förköp. Öppet 21-03.
Vill du ha någon att fira Alla hjärtans
dag med kan du komma och
puffa(puffa=hjälpa till). Som kalas-,
bygg-, bar- eller rivpuff umgås du
med andra CHARMiga puffar och
dessutom får du all kärlek du kan
tänka dig från FestU.
puss
/FestU

Hallob!
Då var årets gedigna mästerskap i
Big Jump avklarat. LoB bidrog så
klar med lite av vad förrådet hade
att bjuda på. Kvällen avslutades med
After Ski och ett riktigt härligt lirande
av Treanti. Vi tackar gudarna för det
fina vädret och CAS för ett fint samarbete! Samtidigt som CBJO gick av
stapeln klippte ytterligare ett gäng
Chalmerister av navelsträngen till
tryggheten på Examenscermonin. Vi
gratulerar er och hoppas att vi själva
aldrig behöver uppleva verkligheten.
Vad har då LoB i kikaren framöver?
Nästkommande arrangemang är en
konsert med Jävlar Anamma lördagen den 11:e mars. Innan dess ska vi
springa omkring och leka förvirrade
under Charm. Som alltid står dörrarna öppna för alla som är intresserade av att leka med riktigt stora
(och små) ljud- och ljusavgivande
manicker. Är du intresserad så är det
bara att komma ner till oss när det
passar. Det näst roligaste vi vet är
att hyra ut saker till er. Därför har vi
öppet för uthyrning 12.00 till 12.30,
måndag till lördag nästan alla veckor
på året.
Välkommen till oss på föreningstorget i kårhuskällaren!
Vi vill även passa på att göra er uppmärksamma på att ett LoB-kit fortfarande kostar 26,54 €
/LoB

Sök Kårledningen!
Kårledningen fungerar som Chalmers
Studentkårs regering. Kårledningen
utgörs av tio heltidsarvoderade teknologer som tar ledigt i ett år från studierna. Nu är det dags att tillsätta en
ny kårledning - vi i valberedningen
uppmanar Dig att söka. Under ett år i
kårledningen får Du ovärderliga erfarenheter och kontakter och möjligheten att samarbeta med skolledningen
och andra högskolor i Sverige och i
världen.
Sista ansökningsdag är måndagen den
20 februari. Det kommer att hållas
ett informationsmöte i Scaniasalen
klockan 15.00 fredagen den 17 februari för alla som är intresserade. Anmäl
Dig till mötet genom att skicka ett mail
till valberedningen@chs.chalmers.se.
Mer information hittar Du på
www.chs.chalmers.se.
/Valberedningen

Åter i hetluften
Chalmers Ballong Corps fick torsdagen den 19:e januari en ny ballong,
sponsrad av Chalmers och Chalmers
Fastigheter. Ballongen döptes till
Akka mellan de båda examenscermonierna lördagen efter den anlände av
Chalmers Rektor.
Vill du också flyga? Mer information
fås på vår hemsida
(www.cbc.chalmers.se) eller genom
att maila oss
(info@cbc.chalmers.se).
/CBC

Vill du få fler anledningar att
använda finkläderna?
Nästa läsperiod kommer Marskalksämbetet att söka efterföljare som är
intresserade av att få föra de Chalmerska traditionerna vidare. Väljs du
får du dessutom chansen att delta i
Nobelmiddagen 2006! Ett infomöte
om aspningen med fika kommer ske
den 27/2(måndag LV7) kl 17.15 nere
på föreningstorget i Kårhuset. Allt
eftersom våren närmar sig med stormsteg närmar sig också Chalmers Studentkårs vårbal, den 6 maj inträffar
den och en parbiljett kommer kosta
runt tusenlappen. Har du frågor om
balen eller vill veta mer om eller delta
på mötet/aspningen så skicka ett mail
till: info@marskalk.chs.chalmers.se.
För mer information om Marskalkämbetet besök vår hemsida:
www.marskalk.chs.chalmers.se
Vänliga hälsningar
/Marskalksämbetet
P.S. Glöm inte mösspåtagningen på
Valborg kl 12, har du inte chalmersmössa som varje Emil och Emila bör
så skaffa en nu! Finns att köpa på
Cremona. D.S.

Enligt Jesus...
så blir man ett Guds barn om man
tar emot honom (Jesus). Det tror vi
med, vad tror du? CKG samlas tisdagar kl. 12.00 i Gasquen (ingång
via kårhuset) för bön, lovsång och
samtal. Vi äter även lunch tillsammans. Väkomna!
www.ckg.chs.chalmers.se
/CKG

Aspa PU?
Snart är det dags att aspa PU! Ett år i
PU ger dig erfarenhet av att arrangera
konserter, kurser, bio och andra kulturella evenemang, detta får du även
prova på under aspningen och det ger
dig dessutom chansen att lära känna
ett gäng sköna människor. Enklast
anmäler du intresse till oss via mail,
pu@chs.chalmers.se, så skickar vi ut
mail när det börjar blir dags, mot
slutet av läsperioden. Om du undrar
mer om vad PU är och vad vi gör,
titta på vår hemsida:
http://pu.chs.chalmers.se. PUss!
/Programkommittén PU
P.S: Missa inte Jävlaranamma den
11/3. D.S.

Alla ska bygga!
Du kanske har hört talats om cortègen,
det bästa som har hänt dig någonsin?
CCC vill påminna alla chalmerister
om att cortègetiderna äntligen har
börjat närma sig på riktigt! Men innan
byggandet drar igång på allvar är det
förstås dags för årets Cortègepubar.
Kom dit, bli bjuden på gratis mat,
rita lite till Cortègeprogrammet och
diskutera vagnsförslag med oss! Bra
teckningar belönas som vanligt med
öl ;). Kolla baksidan för datum och
håll ögonen öppna för mer information om Cortègebyggandet. Och du!
Glöm inte att på byggplatsen, där
skiner ALLTID solen!
Buss & kran!
/CCC

Spännande praktik
utomlands!
Nu finns det praktikplatser att söka
genom IAESTE! Besök oss på
CHARM eller titta in på vår hemsida
www.iaeste.se så får du veta mer!
Vi kommer att stå i kårhuset under
CHARM.
Vi ses!
/IAESTE

Allt är inte hugget i sten.

