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1 Administration af Facebook siden
Som PR, skal du have adgang til Facebook siden https://www.facebook.com/
fredagscafeen.dk/. Det er PR’s opgave at lave materiale og posts der skal ligges
på Facebook siden, samt at besvare alle meddelelser vi får igennem Facebook
siden og, hvis nødvendigt, videreformidle det til best@fredagscafeen.dk.

PR skal sørge for at annoncere events og andre nyheder cirka lørdagen før
Fredagscaféen (d.v.s. lige efter den Fredagscafé der ligger før). Dette er fordi
at vi gerne vil undgå at annoncere det flere fredage i forvejen, så folk bliver
forvirrede over hvilken fredag der er tale om.

2 Bestilling af T-Shirts
Af og til skal der bestilles T-Shirts. Dette sker ret sjældent, men når det skal
gøres, plejer vi at gøre det igennem Werk, som også trykker T-Shirts for MatFys-
Tutorforening og TK.

Werk kan lave mange andre tryk-sager, så hvis der er noget der skal til tryk,
er det hos Werk.

Vi har tidligere været i kontakt med Benedikte (benediktewerk@gmail.com)
når vi har skulle komme i kontakt med Werk.

3 Slikposer og diverse
Nogle gange gør vi skøre ting som at bestille 3500 slikposer. Disse slikposer
bestilte vi igennem Presenta, dem har vi haft gode erfaringer med (men husk at
få regningen betalt!).

Generelt, hvis der skal købes noget ekstra-ordinært, så kontakt kasseren eller
resten af bestyrelsen og få det godkendt, derefter kan det blive købt fra enhver
passende leverandør (men prøv at undgå interesse-konflikter I guess).
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4 Plakater
Op til events må der meget gerne laves plakater. Der er materiale til disse plakater
på AU’s Gitlab (https://gitlab.au.dk/fredagscafeen/propaganda). Det er
et værre rod pt. så der må meget gerne ryddes op!

Til GF er det meget vigtigt at der indgår eksplosioner, formand og logo med
general-hat.
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