administrativní odbor - Podání #21763
Oprávnění pro regpříze
08.07.2019 15:27 - Josef Kubat

Stav:

Dokončen

Začátek:

08.07.2019

Priorita:

Normální

Uzavřít do:

24.07.2019

Přiřazeno:

% Hotovo:

0%

Kategorie:

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Popis
Ahoj administrativní odbore.
Kde prosím zjistím jestli na volebním fóru Plzeňského kraje (https://forum.pirati.cz/viewforum.php?f=1376) mohou psát i registrovaní
příznivci? Předpokládám, že zde a proto píšu s tímto dotazem na základě tohoto vlákna (
https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=1376&t=47830&p=626231#p626061).
Pokud by se ukázala, že na volebním fóru se nemohou vyjadřovat registrovaní příznivci prosím AO o přesunutí na TO, kde prosím o
změnu tak, aby mohli.
Diskuze, kde je nutné aby se mohl vyjádřit každý včetně příznivců trvá do 25. července, jsem ochoten to i prodloužit, ale potřeboval
bych vědět do kdy. V krajním případě i přesunout, ale pak by to popíralo existenci Volebního fóra a pak bych tedy prosil o jiné
následné kroky.
Děkuji
Pepa
Historie
#1 - 11.07.2019 16:04 - Martin Rejman
- Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
Ahoj Josefe,
ohledně nastavování oprávnění jsi správně na AO, TO to nemá v kompetenci. Oprávnění na fóru nastavuje Martin Kučera, takže bude asi potřeba
počkat na něj.
Prozatimním řešením jistě je založení diskusního vlákna v sekci Krajské fórum, kde RegP přístup mají.
Jak má být nastaveno subfórum "Volební fórum", nevím ...
Zdraví
Martin
#2 - 11.07.2019 16:37 - Lucie Spáčilová
Já jen doplním, že RegP budou moci užívat výhody fóra po ověření identity, což bude prováděno postupně příslušným předsednictvem. Prozatím
jsou jejich práva pozastavena.
#3 - 13.07.2019 12:09 - Martin Kučera
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
1) Nejjednodušší způsob jak to zjistit je zeptat se nějakého regp PlK jestli tam může psát.
2) Navíc toto subfórum bylo zakládáno přímo na tvou žádost a po založení jsem sdělil, že oprávnění jsou stejná jako v "Krajské fórum..." tj. regp PlK
tam psát můžou.
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