Porada gakyilu 11.3.2012 (skype konference)
Pritomni: 
BLUE – Dana, Tomáš
RED – Renáta, Radim , Aleš
YELLOW - Kuba, Nikol, Martin K.
Evka
Gakyil kompletní 8 členů, hlasování platné od 5 hlasů
	Yeshi retreat

	Registrace – Tomáš pošle staženou tabulku a mail Yeshimu

Oznámení - Dana dodá Tomášovi pro Yeshiho překlad náš a o infu do SR, na Norbunet, Newsletter, Losar
Reklama – viz bod c)
Organizace a místo – Phendeling, rozloha, poslat fotku gonpy, 80-110lidi
Katering, počet lidí – Radim ceny jídel v ČB, buď se přiveze jídlo nebo bude kuchař podle Y. dietních požadavků
	Přespávání v gonpě OK
Veřejná přednáška – potřebujeme termín
	Lingteam dal dohromady pořadí a Yellow dá dohromady kalkulace
	Vybavení – projektor, audio, tabule ok

Ubytování – v Praze asi pokryje Libor, my pokryjeme okolí Lingu, Evka a Fija objedou ubytování v okolí

	komunitní ekonom – udela podle mustru geka pro Kunkybling se pripravi ekonom, gakyil odsouhlasí podmínky, vyhlásí výběrové řízení a vybere konkrétního člověka, bude muset udělat Nikol

slevy a úlevy pro retreaty (kuchyně, benzíny, překlad , viz samostatné vlákno) – všichni PRO


*50% sleva pro překladatele
*100% sleva pro toho, kdo se postará a ubytuje učitele pro pražské retreaty
*100% lseva na retreat a jídlo zdarma pro toho, kdo uvaří, nakoupí a ošéfuje kuchyni v Phendelingu
*Proplácení benzínu tomu, kdo přiveze/odveze učitele na reteat
*Proplácení parkovnéhé tomu, kdo přiveze/odveze učitele na letiště
*Případný 150,- příspěvek tomu, kdo se postará a jde s učitelem na jídlo, když ostatní nemají zájem, jsou-li peníze překážkou

	zvrejneni kalendare akci v google dokumentech pro cleny komunity. hotovo

retreat s Ritou Renzi velikonoce 7-9.4. supervize P.S. Aleš bude koordinátor, Radim jen karmajóga , 10-12.4. praha pro pokročilé  Renča zjistí velikost mandaly, zda se vejde do telocvicny na Hradcanech, koordinátor Nikol, 13-15.4 Dobřichovice Tanec šesti oblastí otevřené veřejnosti většina PRO, koordinátor dotaz mailem (dát do jedné karmajóg na registraci)


víza pro Igora - resi Spana

odložení daňového přiznání do 30.6.2012

Překlad webcastu, tak jak to dělá Shangshung. – odloženo, Tomáš zpracuje a předloží příště

Jantrajóga pro začátečníky, Tábor, 8-10.6. - jen informace, jsou schopni si to zorganizovat

Kunye letos (nemáme dostatek účastníků) – Aleš by se zeptal co a jak lidí, co tím prošly, případně to zorganizuje, pošleme mail o tom, kdo to chce dělat atp.

	odkup pračky od Martina Erhardta - řeší gonpa team, spíše jen pro informaci, Martin chce penize za pracku utratit za clenske, cena pracky an odkup bude stanovena podle moznosti a jen z rozpoctu gonpy, takze se to netyka komunitnich penez

 
	uzemění elektřiny pro revizi v Phendelingu – zahrne lingteam do celkoveho posouzenín prac


	Sponzoring proběhne s jistotou u těchto projektů


	Nákup knih do centrální knihovny v hodnotě 10tis 
	podpora lokalnich sangh (plzeň, brno, tábor) 30tis
	laminace plzeňské mandaly 10tis


U těchto projektů budou ještě stanovena pravidla, za jakých lze čerpat, minimální podmínkou je transparentnost a soulad s zdravým ekonomickým fungováním sdružení
	dark retratova kabinka 50tis
	studna 200tis
	dormitory 1,5mil na hrubou stavbu


	Tomáš udělá tabulky na scházení se na skype goole


Příští setkání viz tabulky doodle.





