Porada gakyilu 5.2.2012 (skype konference)
Pritomni: 
BLUE – Dana, Romana, Tomáš
RED – Renáta, Radim , Aleš
YELLOW - Kuba, Nikol, Martin K.
Gakyil kompletní 9 členů, hlasování platné od 5 hlasů
ČLENSTVÍ 2012
	Návrh dát obyčejným členům na retrety u nás slevu prošel, sleva 40% pro rok 2012, všichni přítomní gakyilové PRO, Kuba se zdržel hlasování

Návrh sleva prominout cenu za reterat a ubytování v lingu pro děti do  16let zdarma prošel, všichni PRO
Návrh sleva pro mládež od 16let, pokud jsou členy (platí členské) do 19let, tzv. studentská sleva, návr přijat většinou pro slevu  80% (Kuba, Tomas, Martin, Renata, Dana), pro 70% slevy hlasovali (Radim, Romana, Nikol) a pro  60% halsoval Aleš
LOSAR – odsouhlaseno, že chceme nějaký stánek a prezentaci komunity, na starost si to vzal Tomáš, Aleš slíbil, že z lingu pošle plachu o stavbě Phendelingu, která byla v létě v Merigaru
	GEKO – odmenu, pravidla, pravomoci a povinnosti pro gka v Kunkyblingu stanoví a vytvoří gonpa team, pté co si to gonpy team schválí proběhne výběrové řízení, geka do Prahy si z výběrového řízení stanoví také gonpa team, řízení  vyhlásí gakyil, všichni PRO, Tomáš se zdržel
	SPONZORING – projekty, které bychom rádi zrealizovali v roe 2012, schvaluje gakyil v tomto rozsahu, cílem je vytvořit přehled o tom, do čeho chceme investovat a o co máme žádat sponzory:
	Nákup knih do centrální knihovny v hodnotě 10tis, PRO jsou všichni, zdrželi se Kuba a Radim
	dormitory 1,5mil na hrubou stavbu, všichni PRO
	podpora lokalnich sangh (plzeň, brno, tábor) v celkové hodnotě 30tis, všichni PRO
	laminace plzeňské mandaly 10tis, všichni PRO
	 vybaveni kancelare - cernobile multifunkcni zarizeni laserove 5tis, oprava dataprojektoru (cenu nelze odhadnout, je potreba diagnostika ze servisu), většina PROTI, neprošlo
	Pozice komunitního ekonoma – nehlasovalo se, požadavek gakyilu, aby Nikol konkrétně specifikovala a vyvěsila tuto otýzku na veřejnou část fóra k diskusi, hlasování proběhne po internetu nebo na příští schůzi
	retaretové kabinky na velke louce u lingu (cena louky k jednání), většina PROTI, neprošlo
	dark retratova kabinka 50tis,většina PRO, Radim a Romana PROTI
	překlad The Supreme Source 23 200Kc, většina PROTI (Radim, Nikol, Romana, Martin), zdrželi se Tomáš, Aleš, Kuba, Dana je PRO, návrh neprošel
	2 velké dubové stoly do jídelny i s lavicemi (1xdubový stůl - 23tis, 1xlavice 13tis.),všichni PROTI jenom Romana PRO
	vykácet lesík na našem pozemku 70-80tis – většina PROTI (Romana, Radim, Renata, Dana, Martin, Tomáš) Aleš PRO, Nikol a Kuba se zdrželi, návrh neprošel
	koupit do zásoby dharmashopu některé často chtěné věci (knihy, dvdčka, cdčka), které nemáme přeložené, většina PROTI (Nikol, Radim, Renata, Martin), Tomáš a Romana zdrželi, Kuba je PRO, návth neprošel

studna 200tis, PRO všichi

	Renata předložila návrh zaplatit tiskzáložek, které slouží k propagaci jantry na LOSARu– výroba záložek do knihy Jantry 1500Kč PRO všichni


UKOLY:
	Nikol udělá na kecátku vlákno na další poradu
	Aleš zajistí zaslání plachty na losar do Prahy


Termín příští porady dle počtu témat a potřeby.Až to bdue hrozit, udělá Nikol opět tabulku možných termínů.

