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AG2021/001 Fordeling av galla-roller
Hvem vil gjøre hva?

Foreslåtte ansvarsroller fra 2019:
gjesteansvarlig:
lage påmelding
sende invitasjoner
sette bordkart
skrive ut allergikart til servitører
skrive ut gjesteliste til innsjekk
skrive ut/ lage stort og fint bordkart som gjestene kan se på
Matansvarlig:
kontakte catering for tilbud & velge tilbud
bestille bestikk
bestille mat

Neste møte

velge og anskaffe vin
PØNT:
Finn ut hva du vil ha
distribuer penger
handle inn
finn hjelp til rigging
???
Profit! (then cleanup)
Samarbeid med teknisk om du har store planer!
Teknisk:
kontakte drift eller rf-regi for høytalere, mikrofon & lys.
ansvar for opprigg av scene, høytalere og lys.
ansvar for fotovegg(kamera + bakgunnslerret)
Programansvarlig:
finne talere & konfransier
sette program for talere og servering av de forskjellige måltidene
sammarbeide med kjellermogul om å finne funker til escape på kvelden
holde seg og resten av galla-komitéen oppdatert på tradisjoner
Ellers hoved kontaktperson under kvelden?
pr-ansvarlig:
lage plakater for galla
henge opp plakater for galla
lage FB-event
ellers informere folket om gallaen.
Gjerne sammarbeide med PØNT&gjesteansvarlig om oppgaver.

AG2021/002 ESC 10 år!
Hva skal vi gjøre ekstra pga esc sin fødselsdag?
minst kake tenker jeg

AG2021/003 Logo?
CYB50 hadde egen logo, bør vi ha det denne gangen også?
Nikolas: Vi har en enda eldre logo som har blitt brukt på orginale tskjorter. Lise Wåsjø tok ett bilde av den nå
nylig

AG2021/004 Innspill til arrplan
Arrplanen ble raskt kastet sammen på forrige møte, noen som har noen innspill?

AG2021/005 Karaoke
Hva er solk sine tanker om karaokekvelder på fredager i escape?

