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u börjar våren närma sig och det går att se
vårtecken överallt så som tentaångest och nyinvalda
föreningsaktiva. Andra vårtecken är att det snart
är dags för Cortégen och Maskinsektionens vårbal. Vi
redaktionen är spända på att se vilken lokal M-sex har
valt för balen och vilken som blir årets Cortége-låt som
kommer att spelas om och om igen under hela byggveckan.
Alla källarföreningar har nu haft inval och flera nya
sektionsaktiva irrar nu förvirrat runt i källaren. Detta betyder att sektionen har nu fått en massor med
nya playmates att sätta tänderna i och du kan läsa
om alla dessa i tidningen. Något annat kul som vi har
glädjen att skriva om i denna tidningen är singelklubbens nya ordförande som vi har intervjuat.
För oss i redaktionen så är detta vårt näst sista nummer och det är nu dags att söka om du vill vara med
och fota och skriva i M-photo och M-ord nästa år.
Lycka till med tentorna och njut av våren!!

Caroline Olofsson
M-ORD LÄSES PÅ EGEN RISK
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google och photoshoppad av MORD redaktionen. Vi ber inte om ursäkt för
eventuella grammatiska avvikelser från SS (Svensk Standard).
“Det är ingen jävla doktorsavhandling.”
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How to become an adult actor
Har du också tröttnat på ekvationer ingen förstår? Eller är du helt enkelt bra en individ som trivs med dig själv och din kropp och som gärna
delar med sig? Redaktionen gillar utmaningar och ville undersöka hur
vuxenfilmsindustrin fungerade så vi stämde träff med en som vet Hugh
Heffner, eller skinnpinnen som vi som känner honom kallar honom.
Flyget från Landvetter till LA gick kvart över bärs och redaktionen ville
inte missa taxfreen så vi klev på direkt och köpte varsin bikini, och en
något dom kallade sunrise med extra Boris. Resan gick således snabbt
och så vitt vi vet landade vi någonstans över atlanten.
Efter lite om och många män stapplade vi in på The mansion. Heffner och hans harem var på stålande humör och vår första lektion
var att stå på alla våra fem ben,
en utmanande övning som inte alla
klarade. Nästa steg i jakten på
det glamorösa yrket var att skaffa
sig en trämp stämp. Dvs en dekal
på huden strax över svanken. Vi
tog inspiration från det trovärdiga
internet och skrev input only, ett
lyckat val tyckte skinnpinnen. Vi
rekomenderar alla att skaffa en
trämp stämp då det är en skön upplevelse att få känna annan människas händer smeka längs ryggen.
Att ligga är ju skönt, men vi kunde inte få betalt för det.
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Destination

Ligga

Har du också suttit och räknat lite schysst hållfasthetslära och märkt mitt i en ekvation
att din egna balk i böjning helt plötsligt blivit styv? Att ligga i skolan kan kännas som en
svår sak att lyckas med, därför har vi i M-ord samlat ihop ett antal populära liggdestinationer inom Chalmers område. Vid brist på partner hänvisar vi till Singelklubben.

Mordor
Mordor är M-ords egna kryp-in längst in i Loungens mörka korridorer, få vågar sig hit
vilket gör detta till ett perfekt ställe att ligga på om man vill ha lite privacy. Det värsta
som kan hända är att någon från MARM eller Z-styret tittar in en snabbis genom fönstret, men vad gör väl det? Så känner man sig sugen på en snabbis i Mordor är det bara
att rycka tag i någon av oss så öppnar vi åt er!

Kyrkan
Redaktionen har fått det bekräftat från väldigt säkra källor att Kyrkan i kårhuset trots
sitt namn är en ohelig plats där många synder har begåtts. Kyrkan har något för alla
smaker: stolar, bord, golv, väggar, soffor, fönster, biljardbord och präster. Vill du ligga på
en plats där chansen att bli påkommen inte är allt för stor men ändå finns så är Kyrkan
stället för dig! Och alla har väl någon gång fantiserat om att få panga i en kyrka?

Föreningsrum
Vill du bli en legendar i källaren, eller väcker sunkdoften helt enkelt ett begär i dig?
Oavsett så finns det ett antal olika dörrar att välja mellan, var inte petig. Det finns något
för alla bakom varje dörr. Gå inte på knepet att använda kondomerna där nere, det ryktas
nämligen att en viss person stuckit hål på de flesta. Glömmer du ett klädesplagg så lär
det förmodligen hänga från taket nästa gång du är där.

Grupprum
Är du exhibitionist? Titta hit! Grupprummen är (enl. säkra källor) en mycket obekväm
och inte särskilt dold plats att idka samlag på, men ack så spännande det är. Tro oss (eller
våra källor), man tittar sig alltid över axel i dessa välbelysta, inglasade rum. Har du riktig
tur kanske din bästa vän är i rummet bredvid, och då kan det bli en glas-five, nice!
Det allra bästa med dessa juvelerna är att de är bokningsara, men tyvärr med begränsad
möjlighet. Maximal tid är 4 ggr/två veckor, så utnyttja tiden väl..

FOTNOT: Glöm inte att det bara är otillåtet att ligga på skolans område om du blir påkommen!
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M-sex 16/17
Tobias Ekdahl

Ellinor Widroth

Jag är den nya sheriffen, och här för att
kirra biffen. Fungerar som gruppens klister,
och eliminerar alla brister. Jag är killen
med full kontroll som ska hålla gasquen fri
från alla troll. Kom om ni vill festa, jag fixar
champagnen och det mesta

Den nya bankiren har ni här, det är jag
som håller M-sex pengar kär. Episka gasker,
ET-raj & en lyxig vårbal ni vill ha. Det kommer lösa sig för vet ni vad? Hos mig vilar
M-sex pengar i säkert förvar.

Matilda Renman

För att anordna en alldeles underbar vårbal, krävs det att man är rätt social. Ringa,
maila ochhälsa på, så att man lite spons
kan få. Ansvarar för detta har Melina, så
gästerna kan få vara med om allt det fina.
Gillar förresten inte majs, tycker det smakar...onajs

Vem är hon med de galna photoshopskillsen kanske du frågar dig, så jag tänker
att det är bäst att jag presenterar mig. Ny
PR-chef jag är, detta kommer göra mig
populär. Som ansiktet utåt är det mest jag
som kommer bli sedd, och därför tar jag
även all cred. M-sex väldigt snygga bilder
kommer få, särskilt de med mig på!

Balder Hagert

Klara Lundström

Kicka fest det gör Balder utan protest. Dock
pengar till dekor jag sällan får, men från
mig får du inte höra något Stim, jag går
hellre och sniffar en påse lim, och försöker
komma på ännu ett dåligt rim.

Sexmästarinna är jag, Kokar ris gör jag varje
dag. Från Götet jag även är, En stad jag
håller så kär. Till mig ni ska gå om ni vill bli
mätta, för i köket ingen mig ifrågasätta.

Melina Makris

Nora Kronvall
Er nya øhlchef här ni ser, chockas ej över
hur mycket jag ler. Jag är väldigt spontan,
trots att jag inte är på hemmaplan. Så kom
till gasquen och hjälp baren till att tömma,
för en kväll ni sent ska glömma!
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Lars Molen
Halloj! M-Sex nya K-Chef här, hoppas få
kunna visa min goa karaktär. För trots mitt
fabulösa skägg, så är jag faktiskt inget
drägg. Tror detta år kommer att bli en
sensation, och jag ska göra mitt bästa att
hålla på fason och tradition

Rustet 16
Love Eriksson - Rustmästare

Love med sitt kärleksfulla förnamn ger givetvis mersmak. Med en brynja av brösthår förför han både kvinnor och män samtidigt som hästsvansen vajar i takt
med den Playboy-inspirerade dansen i sänghalmen.
Enligt rykten har Love även en annan gudabenådad
hästdel som gör varje fullblod alldeles beige av avund.
Men detta bryr sig inte Love om. Istället glider han
runt precis som om ingenting har hänt i sin silkesbadrock och Rustmästarväst, samtidigt som hästarna
står och glor med förtret i sin hage.

Sandra Säfdal - Intendent

Sandra smular sönder allas stabilitet med sin hjärtsmältande
energi. Det kanske är hennes bedårande blick som går rakt in
i själen? Kanske är att det också finns 69 andra orsaker att beundra denna skönhet? Det som vi vet är att hela kroppen bara
börjar ånga av suktan när man bara får dela luft med henne.
Det är något oförklarligt och magiskt som gör att alla runt om
förlorar sig bort i denna genom hjärtsmältande energi.

Rasmus Rydberg - Inköpschef

Efter att hysterin kring Rasmus fluff, som inte ens MollK kan
mäta sig med, blev för stor hemma i Stockholm gav han sig
utRUSTad med sagohatt och en äkta mexikansk poncho ut på
vandring runt om i världen och gjorde människor på samtliga
kontinenter mjuka i benen. Nästa eRÖVring för den charmante
herren är Göteborg och Chalmers. Som ny inköpschef finns
det dessutom goda chanser att Rustet kan sänka priset på
nachotallrikarna med upp till 34% eftersom Rasmus betalar
alla ingredienser i natura.

Georg Hess - Öhlchef

Georg från latinskans Georgius
betyder Flockens Bautastenen
vilket är en bra illustration av vår
nya øhlchef. Sedan tre års ålder
har Georg haft ett omfång på hela
sju alnar och som geparden styr
med svansen använder Georg en
liknande teknik för att bemästra sin
längd. Men storlek och kroppskontroll är inte det enda som
gör att kvinnor och män över hela
kontinenten drömmer om att få
ha en alldeles egen øhlchef mellan
sina lakan. Georg är även extremt
generös och som ett bevis på
detta delar han här med sig av ett
exklusivt Playboy Plus-konto med
tillgång till en bildserie han kallar
”Georg, bigger than bauta”.

Elin Winberg - Windschef

Filip Tagesson - Kassör

För Filip är stålar inga problem. När han glider runt
på stan i sina kassörsbrillor flockas brudarna runt om
honom, men pengar är inte det enda som utmärker
denne man. Hans simmarkropp skulle vilken dag som
helst ge honom en direktplats till Paradise Hotel. Denna hunk presterar lika bra i sovrummet som i vattnet
vilket gör honom till ett självklart val för alla tjejer.

Vid en snabb anblick verkar Elin vara en söt och oskuldsfull flicka, men låt inte skenet bedra! Hon styr Winden
med järnhand och hon är inte rädd för att ta för sig,
vilket är precis vad som behövs i Rustet! Hennes isblå,
trollbindande blick får varje man att falla pladask. Elins
största intresse är fransar i alla dess storlekar och former
och hon tvekar inte en sekund att ta till alla knep hon
kan för att utöka sin samling. Så om du har frans, se
upp!Speciellt om du befinner dig på Gasquen.

Caroline Ansin - PR-chef

Denna playbunny från Gotland har tagit med sig sin otroliga charm till Göteborg. Redan som tonårig förförde
hon killar bakom ringmuren utan att ens lyfta ett finger. Nu har hon kommit hit till Chalmers och har hamnat i det
anrika Rustet. Som PR-Chef kommer hon att locka alla på campus att gå på deras arr. Men låt inte hennes glada
leende lura er, denna förföriska kvinna kan alla knep och hon är inte rädd att använda dem!
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XP-styret -16/17

Emil Borglund - Ordförande

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
Räkna skruvar/räkna hästar
Pyroman/brandman

Tove Jensen - PR/Spons-ansvarig
Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
SANDVIK/SECO
SANDVIK/Atlas Copco

Christoffer Axelsson - Kassör

Tobias Bredenberg – Verkmästare

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
Räkna skruvar/räkna pengar
Kalmarevisan/Josefin

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
Pinnfräs/planfräs
Lackera/slipa

Jonathan Persson – Timmerman

Birk Forsström - NC-man

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
Skidor/snowboard
Linolja/galvanisering

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
MasterCAM/GibbsCAM
Mottagningskampen/Cortègen

Mathias Nilsson – Utbildningsansvarig

John Borenius – Extruderingsansvarig

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
Inventor/Catia
Trä/metall

Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
Makerbot/Ultimaker
Finland/Sverige

Richard Löfwenberg - Vice Ordförande/ IT-ansvarig
Fräs/Svarv
<20/≥20
Norr om STHLM/Söder om STHLM
SAAB/VOLVO
Top Gear/Fifth Gear
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M-ORD OCH ASPAR TESTAR VIN
OCH CHOKLAD
En fantastisk kväll med underbara aspar mynnade ut i ett episkt avsnitt av “MOrd Testar”. Fyra sorters vin skulle paras ihop med tre sorters choklad (Marabou mjölkchoklad, Lindt med havssalt och Lindt 85% kakao), och må vi säga
att asparna pallade trycket och recenserade enligt följande:

Vin #1: Manifesto (14%)
Systembolagets beskrivning: Nyanserad, fruktig smak med fatkaraktär,
inslag av mörka bär, kaffe, plommon, choklad, vanilj och peppar. Serveras vid
16-18°C till rätter av lamm- eller nötkött.
Asparnas beskrvining: “Bra gasquevin”, “APK 0.2”, “Godare med fulla glas”,
“Tjänna!”
Chokladrelevans: “Den med mejeriprodukt var godast till”, “Ljusa lindt”,
“Ljusa lindt”, “Ljusa lindt”.
Redaktionens kommentarer: Asparna måste ha varit förvirrade för den “ljusa
lindten” alla tyckte smakade bäst till var helt vanlig Marabou. Ett bra namn och
fin flaska som luktar källarlokal. Dessvärre är innehållet i flaskan skitäckligt, i
allafall om man blandar med choklad.
Snittbetyg: 3/5
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Vin #2 Castelorte (14%)
Systembolagets beskrivning: Kryddig smak med inslag av fat, korinter, torkade körsbär, choklad och kryddpeppar. Serveras vid 16-18°C till rätter av lammeller nötkött.
Asparnas beskrivning: “Kulturellt maxad”, “Ännu mer mmmm i livet”, “lol”,
“Nej”.
Chokladrelevans: MÖRK ELLER MARABOU ELLER MELLAN OKLARA ANTECKNINGAR, SVÅRT ATT VETA VAD DOM EGENTLIGEN MENAR.
Redaktionens kommentarer: Av alla viner vi bjöd på denna kväll var detta det
enda som inte smakade nermalt foster. Hurra för Castelorte!
Snittbetyg: 4/5

Vin #3: Natureo (Alkoholfritt)
Systembolagets beskrivning: Bärig smak med inslag av fat, björnbär, blåbär,
hallon och vanilj. Serveras vid 14-16°C till stekt fisk eller rätter av ljust kött.
Asparnas beskrivning: “Inte gott”, “Vafan?”, “:) Saft :)”, “NEIN”.
Chokladrelevans: “Mellangrejen”, “Mörk lindt”, “Mörk lindt”, “Mörk lindt”.
Redaktionens kommentarer: Som asparna sa; smakar saft. Släng skiten.
Snittbetyg: 2/5

Vin #4 Mauro (13.5%)
Systembolagets beskrivning: Mycket fruktig smak med inslag av fat, björnbär, körsbär och vanilj. Serveras vid cirka 16°C till rätter av fläsk- eller lammkött.
Asparnas beskrivning: “Lite bitter, typ som vissa pateter (öhlchefer)”, “Snigel”,
“Maja Bärsgren”.
Chokladrelevans: “Har ingen choklad...”, “-”, “Mellan grejen”, “Ljus lindt”.

Redaktionens kommentarer: Luktar olika dofter, redaktionen kan inte urskilja
vilka, kanske sommaräng men definitivt inte midvinternatt. Smakar inte direkt
barnkalas men inte heller kattlåda, redaktionen rekommenderar det tillsammans med ugnsbakad playdough.
Snittbetyg: 2.5/5

Ikväll har vi lärt oss tre saker. Systembolagets beskrivningar är skitsnack.
Våra aspar har ordförråd samt smaklökar som tunglösa älgar. Det här med att
choklad ska vara gott till vin är ett jävla påhitt.
Vi tackar våra fina aspar för deras hjälp, det hade inte alls varit omöjligt utan er
men nu blev det mindre för oss att göra! PUSS & KRAM
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Singelklubbens nya ordförande
I förra upplagan av M-ord så gick det att läsa
om singelklubbens jakt efter en ny ordförande
som kunde ta över efter Anna Dean och vi har
nu glädjen att berätta att det har tillsatts en ny
ordförande. Singelklubbens nya ordförande är
Juliette Utbult och vi i M-ord har självklart gjort
en intervju med henne för att se vem hon är
och vad hennes mål som ordförande är.
Varför blev just du ordförande tror du och vad
har du gjort än så länge?
Jag har fått höra från andra att de var för att de
tyckte att jag hade mest potential. Jag visste
faktiskt inte om att jag blev ordföranden förren
några av medlemmarna berättade det. Det jag
har gjort med singelklubben än så länge är att
vi har en egen facebookgrupp nu där vi kan peppa och ge tips till varandra. Jag har även
infört ett motto som är: “Can´t stop the love train chew chew”. Det finns även planer på
att vi ska gå och se “How to be single” på bio tillsammans.
Vad anser du är ordförandens uppgift och vad har du för mål med singelklubben?
Att motivera och engagera medlemmarna och visa att det finns hopp. Att reppa och
vara ljuset i mörkret i ljuset i klubben. Målet är att den ska vara tom och dö. Det är
ingen jävla sorglig grupp utan man har kul som singel.
Vad har du för tips för alla singlar?
Öva på flört blickar i spegeln. Ge inte upp(sa hon med en ledsen röst).
Bästa raggningstippset?
Jag är kass på att ragga. Har aldrig lyckats ragga upp någon men har nog aldrig försökt
heller. Har däremot varit det lesbiska paret Ida och Maria med Anna Dean för att slippa
bli raggad på.
Bästa stället att ligga på i skolan?
Ett mörkt grupprum skulle jag säga.
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MNOLLK

“Efter tre veckors lång förlossning är familjen samlad och alla mår väl..”-sjukt pålitlig källa
Johanna M2 - Ordförande

SIGVARDSSON
Joel M1 - Kassör
TROLLHEDEN
Erik TD1 - PR-&Modulansvarig
INGEMARSSON
Kasper M1 - Sponsansvarig
THØRNEBY
Henrik M1 - Phadderansvarig
EDMAN
Moa M1 - Vice Ordförande
EKDAL
Sofia TD1 - Nolluppdragsansvarig
FALKENDAL
Vilma M2 - Phadderansvarig
ANDERSSON
Tilde TD1 - Festansvarig
BENGTSSON

UT MED DET GAMLA

IN MED DET

NYA

Vill du veta mer om oss?
-Stalka oss på FacebookVill du chatta med en av oss?
-Skicka då ett PIM-

SHMH

FAMILY LOVE RESPECT
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Klippt och saxat
från 1999
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Kuggliga
Reglerteknik - 35%
Föga förvånande tog reglertekniken priset i högsta kuggprocent LP2. Redaktionen tippade på förhand att den skulle bli hög (50%) men missade med ett
antal procentenheter. Tydligen tog M3an till sig förutspåelsen och läste på lite
extra. Så till er som klarade den: bra gjort. Ni som däremot misslyckades fatalt:
segt, läs M-ord flitigare till nästa gång. (Se bild för inspiration)

Material- och tillverkningsteknik - 27%
Efter höstens första materialkurs trodde ni kanske att man skulle glida som på
ett bananskal igenom nästa. ICKE. Ni verkar snarare ha fått en plastisk deformation där materialkunskapen tidigare satt, om man ser till kuggprocenten.
Dock förstår redaktionen er, det är inte lätt att hålla reda på alla plaster och infallsvinklar hit och dit. Bättre lycka nästa gång.

CAD - sex personer
Wow. Vilken grej. Hela sex personer kuggade CAD:en. Redaktionen sitter med
hakan i knät: är det ens möjligt? Det är i stort sett som att rita fast med en jäkla
dator. RITA. Det kan till och med TD göra utan att kugga. Nej, nu ska vi inte vara
för hårda. Men däremot tipsar vi er om att ta igen den den snarast om ni vill ha
jobb på Volvo sen. Vi bor i Göteborg, så förmodligen vill ni det.
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Kuggprognos
Nu var det återigen läsvecka 7 och här sitter du med ett exemplar av M-ord i näven och
prokrastinerar utan dess like. För dig som är ny läsare önskar Redaktionen dig välkommen till klubben för oss som förmodligen kommer att beröras av ämnet i denna lilla
artikel. Läser du det här kan vi alla komma överens om att du inte gör det du borde, det
vill säga plugga. Det är ju trots allt fredag läsvecka 8 i det bästa fallet... Men släpp inte
tidningen riktigt än utan läs om de som går mot en dystrare framtid än vad du själv gör!

Statik- & Hållfasthetslära, M1 - 28%
När höstens matteslit äntligen är över är det dags för… mer matte OCH FYSIK. I Statiken kommer du att lära känna stången (hehe) och hur den används i fackverk. En kurs
som får även de flitgaste att återigen lära sig vinklar, kraftresultanter och lutande plan.
I Kina har man Maos Lilla Röda, här på M har vi Maskins Lilla Blå, din bästa vän till 10
poäng och en fet 3:a. Gör du duggorna ordentligt har du ingenting att oroa dig för.

Termodynamiken, M2 - 37%
För första gången under sina år på Chalmers testas maskinaren i något nytt: nämligen
energisaker i Termodynamiken. När folk på hösten i trean frågar “vad har du gjort i sommar?” är oftast svaret “haft ångest över termon”.
M-Ord delar gärna med sig av ett tips: gör era inlämningar ordentligt, ta inte “inspiration”
från tidigare år. Det kommer löna sig under tenta-P. Tro oss, vi hade “ångest i somras”.

Logistik, M3 - 0%
För en gång skull står två erfarna och passionerade föreläsare framför klassen. Den ena
ser ut som Edward Bloms snygga brorsa, och den andra som en riktigt go farsa (har
garanterat pappa-humor). Fyra timmar swishar förbi som två, och det bästa är att man
lär sig något. Redaktionen kommer våga sig på något ovanligt, farligt och lite läskigt nu,
men vi tippar faktiskt att alla som gör tentan och inlämningarna kommer klara den.
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Då var det dags för den tredje
etappen av Emma&Elins selfieskola! När du väl
har fått koll på både vinklar och ljus (se kurs 1 och 2) så är det äntligen dags att lära sig det allra viktigaste, nämligen POSER! Vilken pose
ska man ha på sitt CV egentligen? Vilka poser har man under olika
perioder av sitt liv?

POSE NR 1: Duckface
Duckface är en pose som alltid är ganska
inne. Vare sig om du är en bloggerska eller
om du önskar att du hade Kylie Jenners
läppar kan du alltid luta dig tillbaka till
denna pose. En winner i de oseriösa sammanhangen!
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POSE NR 2: Fyllepose
Är du en sån där som blir väldigt glad efter ett
par glas vin och vill spejsa till dina bilder lite?
Eller är du kanske bara väldigt hungrig och letar
efter mat? Då är den här posen för dig! En
klassisk snapchat bild som du skickar till dina
vänner!

POSE NR 3: “Jag-bryr-mig-inte”-pose
Att inte kolla in i kameran är en klassisk fjortispose, vi har alla försökt oss på den och det
är väldigt få som lyckas med den. Förr kanske
du trodde att du såg cool ut när du stod där på
klassfotot och inte kollade in i kameran. Vi kan
konstatera att nej, det gjorde du inte. Den här
posen är helt klart utdaterad och bör undvikas
i största möjliga mån.

POSE NR 4: Klassikern
En klassisk pose som funkar i alla lägen! Den
kan tyckas vara seriös nog för att ha på sitt
CV men ändå inte tråkig. En pose som passar
till allt, en allätare helt enkelt!
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Lika som bär

Boström??

Sheldon??

M-sex Martin??
Han från Twilight??
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kvartalets bus!
Tyvärr har det varit dåligt med bus detta kvartalet trots att det
har varit två sektionsmöten att presentera bus på. De busen som
har vunnit är styrets tut-bus när de fick alla på sektionsmötet att
vakna till mitt i natten genom att tuta i högtalarna på sektionsmöte ett denna läsperiod och det som vann på sektionsmöte två
var Staffans bus med mötet genom att han räknade fel och fick
räkna om.
Vi på redaktionen uppmanar alla till att busa mera och hoppas på
bättre bus nästa gång.
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Korsord

Across
1. Vad är Pamela Andersson mest känd för?
4. Vilket klassiskt klädesplagg har Hugh Hefner oftast på
sig?
6. Vilken djur föreställer Playboys logga?
7. Vad heter "pimp" på svenska?
8. Vilken Victora var "Playmate of the year" år 1997?

Down
1. Ett annat sorts plugg
2. Vad köpte den svenska playboymodellen Sandra
Nilsson för 29 miljoner kronor?
3. Vart ligger Playboy Mansion?
5. Avsluta den klassiska filmtiteln "Långt ner i ......"
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Rapport från sektionsmötet:
Propositioner
Mottagningen
2017 kommer mottagningen, tidigare kallad nollning, inte längre ske med ett lika djupt
samarbete med TD, det innebär framförallt att Mnollk från och med 2017 enbart kommer bestå av M-teknologer förutsatt att de ändringar som propositionen ”mottagningen” föreslår röstas igenom även på SM4.
I år 2016 kommer det alltså fortfarande ingå TD teknologer i Mnollk.

Motioner
Sektionsvisa
Visan ”Josefin” har varit ett stående inslag på Chalmers sedan åtminstone 1930. Den
har också varit en bestående del av varje sektionsmöte sedan minst 1966. Mötet har
beslutat att stryka sektionsvisan ”Josefin” eftersom den ansågs vara otidsenlig, förnedrande och direkt dålig. Mötet tycktes dock vara överens om att detta beslut inte nödvändigtvis ska påverka de sittningssånger som sker i mer eller mindre stängda rum.
I den förvirring som rådde under denna omröstning lyckades sektionsordföranden få
igenom att denne inte längre ska sjunga under mötet utan bara ”ta upp” en visa, öppet
för tolkning tycker M-ord…

Maskins Ihärdiga Löpare
Maskins ihärdiga löpare mer kända som MIL blev genom röstat och är nu en medlemsförening med upp till FEM ledamöter. På vårmöte ett väljs ordförande in resterande
delen sker av styret när önskan uppstår.

Maskins Fikaförening
Sektionsmötets göttigaste motion behandlade skapandet av en fika förening på Maskin,
detta initiativ togs av ett gäng baktokiga men inte fikasugna ettor. Motionen gick
igenom med ett rungande ja och nu kan man kanske förvänta sig ett extra sektionsfik eller två om någon bara vill betala för kalaset, STEN?

Inval
Invalen behandlades på ett separat möte och de invalda behandlas på egna affisher.
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Hej alla M-studenter!
Vi hoppas ni har kommit igång väl med studierna efter det minimala juluppehållet. Nästa läsår
2016-17 kommer att se annorlunda ut. De kan se lite rörigt ut men vår uppfattning är det är en
förbättring. Det största förändringen är att det är fem omtentaperioder. Den direkt efter nyår
är flyttat till precis innan jul och vi har en kort omtentaperiod i oktober samt en i juni i direkt
anslutning till den ordinarie tentamensperioden i lp 4. Omtentaperioden i augusti är kvar som
vanligt medan den i påsk har kortats. Läsperiod tvås tentavecka ligger fortfarande efter nyår. Vi
tycker att det hade varit bättre att börja tidigare i augusti och avsluta höstterminen innan jul men
som sagt nästa läsår blir lite bättre.
Vi har precis fått svaren på 2015-års alumnenkät som skickades ut till de som tog examen under
2012. Resultaten är uppmuntrande, 60 % angav att de hade relevant jobb innan examen och efter
6 månader hade alla relevanta arbeten. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som dominerar är
beräkning/simulering 44%, produktutveckling/konstruktion 31% och projektledning 23%. Jämför
vi senaste åren ser vi en stadig ökning av andelen som anger att deras huvudsakliga arbetsuppgift
är beräkning/simulering. När det gäller branscher arbetar de flesta inom fordonsbranschen, sedan
energi och därefter verkstadsindustri. De flesta, 60%, är verksamma i Göteborgsregionen, 20
% är verksamma i övriga Sverige och resterande 20% är verksamma utomlands. När det gäller
hur nöjd man är med utbildningen som helhet är medelvärdet 8,5 på en tiogradig skala vilket är
mycket högt. På frågan om du anser att utbildningen gjort dig anställningsbar är medelvärdet
extremt högt 9,28. Det är såklart mycket glädjande för en civilingenjörsutbildning som är en
yrkesutbildning.
Vi är inte nöjda med detta utan fortsätter att utveckla utbildningen. Det kommer att bli mer
simuleringar i matematik- och mekanikkurserna, mer interaktiva lärandemiljöer, mer tid i
verkstaden i Ingenjörsmetodiken och projektkurserna kommer att fortsatt utvecklas, bland annat
kommer ingenjörsetik att integreras. Fordonssimulatorn kommer att användas i fler kurser och
studentföreningen Caster välkomnar alla studenter att gå med i föreningen. Det stora projektet
under året är att bygga upp en kompositverkstad och labb. Kompositer blir allt vanligare i
konstruktioner och produkter och en viktig komponent för ett mer hållbart samhälle. En modern
ingenjörsutbildning behöver självklart ha tillgång till ett kompositlabb. Tillverkning, bearbetning
och testning av kompositer ställer dock höga krav på ventilation, utsug och skyddsutrustning och
får därför inte bearbetas i prototypverkstaden.
Under vårterminen går många stora projektkurser, tex Kandidatarbetet, Product development
project, Integrerad konstruktion och tillverkning (IKOT), Project in applied mechanics samt många
examensarbeten. Det mesta presenteras i öppna tillställningar så håll ögonen öppna och gå gärna
på något. Det görs fantastiskt mycket bra ofta i samarbete med industrin.

Vi ser framemot ett fortsatt trevligt
och värdefullt samarbete under
vårterminen!
Mikael, Lilian och Johan
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