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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.

KB csapatépítés

− Részt vettem a csapatépítésen és a közösen szervezett programokon.

− Részt vettem mind a kettő pályázatíró alkalmon, ahol az induló pályázatunkat
raktuk össze.

Küldött Gyűlés

− Részt vettem a hónapban tartott Küldött Gyűlésen és az azt megelőző Régión.

o A témákat elolvastam és felkészültem belőlük. A hozzám érkezett kérdéseket

megválaszoltam.

Kollégiumi Fórum

− Részt vettem a Kollégiumi Fórumon.

o A Fórumot megelőzően felkészültem, a feltett kérdésekre válaszoltam.



Five-0 feladatkör

Ülések

− A hónapban tartottam három Five-0 ülést.

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

o Ülések közötti tevékenységeimet összeszedtem, hogy be tudjak számolni
róluk a Five-0 tagjainak.

SCH Nyári Tábor

− A rendezőkkel aktívan tartottam a kapcsolatot. A beérkezett kérdéseket megválaszoltam,

illetve utánuk jártam.

Felezőbál

− A rendezőkkel aktívan tartottam a kapcsolatot.

− A hetente megtartásra kerülő gyűléseken részt vettem és felkészültem rájuk.

− Részt vettem a rendezvényen, elejétől a végéig és felügyeltem a munkálatokat.

− A visszacsat alkalmakat meghirdettem, ezekkel továbbra is foglalkozom.

− Lezártam az eseményt a Five-0 drive mappájában.

Csillagtúra

− Részt vettem a CST első rendezői gyűlésén.

− A rendezőkkel aktívan tartottam a kapcsolatot, minden kérdésben rendelkezésre
álltam.

Juniális és Iván-nap

− Kapcsolatot tartottam az Alumnival a rendezvényt illetően.
− Az információkat továbbítottam a rendezők felé, aktívan tartottam a kapcsolatot az

Alumnival és a rendezőkkel egyaránt.

ÁB osztó vacsora

− Részt vettem az ÁB osztó vacsorán, elejétől a végéig.

− A rendezvényt megelőző teendőkben aktívan segítettem a rendezőket. A rendezvény alatt

és után is segédkeztem a takarításban és pakolásban.

− Gazdasági elszámoláson kívül a rendezvényt lezártam, hamarosan megtörténik az

elszámolás is.



Five-0 projektek

− Kiírtam és megtartottam egy workshop alkalmat, a Make The Koli Szép Again
projekthez kapcsolódóan.

o Felkészültem a workshop témáját illetően és kiadtam az előzetes
felkészülési anyagokat.

− A workshop után felmerült kérdésekkel aktívan foglalkozom. A csoport többi tagjának is

kiosztásra kerültek feladatok a projektet illetően.

Közösségi pontozás

− Megkezdtem a Five-0 közösségi pontozását.

Egyéb
− Részt vettem egy NTG ülésen, a témákra felkészültem. Az ülés után tájékoztattam a

KB-t a fejleményekről.


