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Karé Bence

Five-0 vezető

Általános KB-s feladatok

Ülések

− Részt vettem a hónapban tartott üléseken.

o Az üléstémákat elolvastam, saját témáimat beterjesztettem, valamint
ezekből felkészültem.

o Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni
róluk a KB többi tagjának.

− Részt vettem a VIKÖ bíráláson és a bírálást megelőző egyéni bíráláson.

KB stratégiai nap

− Részt vettem a KB stratégiai napján, ahol a csapat összeírta a KB projektjeit.

o A stratégiai nap után segítettem Fenyő Máténak a tisztázat elkészítését és
rendezését.

− Részt vettem a stratégiai napot követő KB-s csapatépülésen.

KB tréning

− Részt vettem a hónapban tartott tréning alkalmakon.

o A tréning témáit elolvastam és felkészültem rájuk.

KB-RVT visszacsat

− Részt vettem a visszacsatot megelőző KB-s alkalmon, ahol csapatszinten
összeszedtük a visszacsatot.

− Részt vettem a KB RVT visszacsat alkalmon, ahol a két szervezet közötti
kapcsolatot javítottuk

o A visszacsatot rendkívül pozitívan értékelem, az RVT-nek ezúton is
köszönöm a visszajelzést.



Five-0 feladatkör
Újonc Tábor szervezés

− Elkezdtem a közös munkát Gál Gyulával (Gyuszival).

− Konzultáltam Varga Flóriánnal a tábor alakulásáról és menetéről.

− Sikeresen lezárult a helyszínkeresés, a kommunikációt továbbra is aktívan
tartom.

− Kitűztem a tábor szervezését érintő első gyűlést, itt a tábor és a Five-0 csoport
alapkoncepcióját vettem témának.

− A tábor rendezésére jelentkező emberekkel aktívan kommunikálok.

− A tábor munkálatai márciusban kezdődnek meg érdemben, aminek menetét
kidolgoztam. Ezek alá tartoznak:

o Blokk kidolgozása

o Lejutás kidolgozása

o Workshop-ok és ülések ütemezése

KB megjelenés a Gólyakörtén

− Részt vettem a Gólyakörtén elejétől a végéig, az érdeklődőknek rendelkezésére
álltam minden kérdésben.

− Kidolgoztam egy KB Quiz-t a délutáni nyílt iroda eseményre, ami a KB posztjaihoz
kapcsolódott. Ezt megelőzte a csapattal való kommunikáció és ötletelés.

− A Gólyakörte folyamatát lezártam az Eseti ügyek mappában.

− Részt vettem az esemény reflexiós alkalmán, ahol levontuk a következtetéseket
csapat szinten.

Felezőbál

− Konzultáltam Bagó Lászlóval és Csupity Lászlóval a rendezvényről.

− Nimitz-en átnéztem a Felezőbálhoz tartozó anyagot.

− Megtartottam a rendezvény tájékoztató gyűlését az ENT-ben.

− A továbbiakban a rendezvény főrendezőjével tartom a kapcsolatot.

− A rendezőktől érkezett visszajelzéseknek eleget téve fel fogom keresni március
elején az RVT-t, hogy a rendezői gárda nagyobb létszámú legyen.

KB protokoll rendezvények

− A nagytermek aktualitásai miatt a rendezvényeknek új időpontokat kell
keresnem, ennek újra tervezése jelenleg zajlik.

− Az ÁB osztó vacsorára megkezdtem a rendező keresését.



Eseti ügyek
− A plakátolási szabályzaton dolgoztam. Ezt véleményezésre a KB és az RVT elé

vittem.

o Az érkező hozzászólásokkal kiegészítettem, március első KB ülésére újra
beterjesztem véleményezésre.

o Megszereztem az egyesület Arculati Kézikönyvét.

o A plakatolas@sch.bme.hu címnek utána néztem.

− Megírtam a gazdasági iroda és a KB által felügyelt tárgyalók szabályzatát Csábi
Dániellel, amit a KB elé vittünk és elfogadtunk.

− Megkezdtem a KB és az Alapítvány leltárát. Jelenleg a 1726-ot vettem leltárba, a
1725 és az Alapítvány raktárakkal még nem foglalkoztam.

o Rendkívül hátráltatja a leltár folyamatát a rendszer hiánya. A 1726-os
raktár rendbetételekor minden dobozt és polcot felcímkéztem.

o Az iratokat és más dokumentumokat rendszereztem és kronológiailag
sorba rendeztem.

o Teljes raktár takarítást végeztem az átnézett (1726-os) raktárban.
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