personální odbor - Úkol #9184
seznam kandidátek pro komunální volby
12.01.2018 11:22 - Jana Koláříková

Stav:

Dokončen

Začátek:

Priorita:

Okamžitá

Uzavřít do:

12.01.2018

Přiřazeno:

% Hotovo:

0%

Kategorie:

Odhadovaná doba:

0.00 hodina

Organizační
struktura:

Ne

Cílová verze:
Typ práce:
Zobrazit v nabídce:

Ne

Smlouva:

Popis
cílem je dát dohromady všechna města, kde postavíme kandidátku
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8nEeq68RqoimD-NxfLE0UtMe88jmUDNUaeOvZtfS_E/edit?usp=sharing
tabulka od volební koordinátorky (zapisovat sem):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BKECeCrLfzK2nlWSQcQcVG0nX1KF5zdG0hvSUyzN8Sc/edit?ts=5b1e5843#gid=0
Historie
#1 - 13.01.2018 08:18 - Yveta Martinková
ZlK - které máme jisté jsou doplněny, ostatní postupně doplníme.
#2 - 13.01.2018 12:14 - Michaela Kleslova
KVK doplněno ty, které máme jisté (kontaktní osoby doplním), postupně doplním ostatní, které se mi potvrdí:)
#3 - 13.01.2018 17:01 - Jana Koláříková
- Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
JčK done
#4 - 13.01.2018 17:33 - Milos Zmeskal
Xolk hotov
#5 - 15.01.2018 07:04 - Barbora Přibylová
Co vím, je vyplněno, takže hotovo
#6 - 17.01.2018 10:31 - Pavel Šrámek
PLK Hotovo
#7 - 18.01.2018 10:11 - Michal Jokes
Praha - hotovo - napsal jsem tam kde jsem si jistý, u nás zatím spíše konsolidujeme místní sdružení, takže to není úplně jasné, o komunálkách bude
řeč teď na Pirateconu, tak pak asi budeme vědět víc
#8 - 18.01.2018 11:18 - Marketa Gregorova
Za JmK jsem tam něco doplnila, ale ještě je to v diskuzi a bude se to hodně měnit.
#9 - 20.01.2018 13:07 - Daniel Lebduska
Za PAK přidáno to, co vím na 100% zbytek můžu přidávat postupně.
#10 - 23.01.2018 06:39 - Michal Gill
Průběžně se to bude měnit, ale za MSK všechno doplněno.
#11 - 08.02.2018 14:27 - Michaela Vodová

21.04.2019

1/2

done (budeme doplňovat)
#12 - 12.02.2018 12:32 - Michal Jokes
Aktualizováno
#13 - 15.05.2018 12:37 - Michaela Vodová
doplněno
#14 - 20.06.2018 19:00 - Jana Koláříková
- Popis aktualizován
#15 - 21.06.2018 07:57 - miroslav masek
Hotovo dle aktuálních informací.
#16 - 21.06.2018 14:01 - Milos Zmeskal
Aktualizováno
#17 - 21.06.2018 21:34 - Adam Komenda
Hotovo
#18 - 27.06.2018 09:57 - Jana Koláříková
- Priorita změněn z Normální na Okamžitá
#19 - 30.07.2018 16:23 - Michaela Vodová
ahoj, dotaz, zajímají nás i Piráti kandidující jako NK?
#20 - 05.10.2018 17:35 - Jana Koláříková
- Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
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