RozLEŤSe  ZÁPIS – setkání jádra
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1. Př
erozdělení Silviiny práce, v reakci na její email z 21.5.2013 do skupiny g.groups brouker.
● Komunikace s novými skupinami + vyjednání oficiálních pravidel fungování – návrh
Martin Malec, není zatím osobněprojednáno.
Výstup: Terka projedná s Martinem – po 11.6 – státnice.
● Komunikace s novými zájemci o členství – př
evezme Terka s platností od 28.5.2013,
s tím, že celé jádro aktivněhledá vhodného kandidáta. (jedná se o email komunikaci +
nověwebový formulářviz.níže)
Výstup: př
evzala Terka, hledá se osoba, která př
evezme
● Komunikace a prezentace RozLEŤSe na ven – Silvie si nechává komunikaci s nadšenci a
sdílení zkušeností prostř
ednictvím rozletse emailu, Terka si př
ebírá prezentaci na ven
(konference, media?, školy atd.), jezdí prezentovat ven.
Výstup: Terka – media, konference, Silvie - nadšence
● Pravidelné zasílání RozLEŤSe týdeníků– př
ebírá Terka od 28.5.2013, s tím že v průběhu
týdne se tvoř
í koncept dopisu na rozleť
se emailu, kde mohou vkládat informace
všichni kdo mají povolený př
ístup – toho času jádro.
Výstup: př
evzala Terka, hledá se osoba, která př
evezme
● Komplet správa webu – Silvie opraví dle př
ipomínek Petra – odpověďna email, Jirka
zůstává Admin, Evu požádáme o další spolupráci
Výstup : Silvie opraví texty, a domluví s Evou př
erozdělení práce.
● Ohodnocení práce – budeme ř
ešit technicky ažMartin nastaví systémový účet
v cyclosu.
2. Webový formulář– společná úprava textu. Webový formulářpověšen na web – funkční. Silvie
nastaví př
eposílání na Terčin email.
Výstup: Silvie nastaví př
eposílání, vyhodnocuje Terka
3. „Jak se zapojit“ společná úprava textu na webu.
Výstup: všichni spokojeni
4. Foto-galerie na webu – kdokoliv kdo má př
ístup na rozleť
se email může vkládat nové alba na
web. Silvie projedná spravování webu s Evou, Terka vyjedná – zadá otázky ohledněwebu na
MU – diplomová práce (grafika webu).
Výstup: fotky vkládá jádro, Terka hledá sílu
5. Zavedení Stanov – vše co nejde napsat jinam a je potř
eba aby bylo písemnězpracováno.
Zpracuje Terka pomoci dokumentu od Petra, který visí na disku.
Výstup: vypracuje Terka
6. Dokumenty v cyclosu – projedná Terka s Martinem, zda to jde.
Výstup: Terka zjistí
7. Kategorie inzerátu – celé jádro do př
íští schůzky promyslí, jak lze upravit (rozšíř
ení skupin,
stálý/dočasný inzerát atd.)
Výstup: Jádro promyslí
8. Stálý/dočasný inzerát – zrušení zadání pro Martina, z důvodůčlenové všechny inzeráty
vkládají jako stále.
Výstup: Terka př
edá Info Martinovy

9. Poplatky na disku – Petr udržuje aktivní tabulku členských poplatkůna disku, každý den jí
aktualizuje. Př
ístup má pouze jádro.
Výstup: každý z jádra si sám ř
eš
í a odpovídá na otázku, kdo zaplatil a kdo nezaplatil
členský poplatek.
10.Jirka Havíř– chceme aby byl Jirka Havířbrouk? A byl aktivním organizátorem?
Výstup : bez závěru
11.Školení jak psát dopis členům – Silvie proškolila Terku, jak psát dopis členům.
Výstup: Terka ví jak na to
12.Rodina Suchánková – jak Viktor ř
eš
í, zaplacení dluhu rodiny Suchánkové?
Výstup: bez odpovědi, Terka poš
le email Viktorovi
13.Skupina LETS Ostrava – kdo to projednal, vyjednal podmínky, spustil?
Výstup: pravděpodobněMartin, bez oficiálního projednání , Terka zjistí jak to je.
Př
íš
tí setkání po 11.6. (Martin - státnice) s tím, že Silvie odjíždí 25.6 dlouhodobědo zahranič
í.
Pravděpodobněokolo 20.6.

