Porada gakyilu 31.3.2012 (osobní setkání)
Pritomni: 
BLUE – Dana, Romana, Tomáš (připojen po skype)
RED – Renáta, Radim , Aleš
YELLOW – Kuba (připojen po skype), Nikol

Gakyil kompletní 8 členů, hlasování platné od 5 hlasů
	nove fungovani CZPC (info Nikol) – dostali jsem dar 200tis na fungování CZPC, máme nastavit transparetní procesy vdávání našich textů ve fázích překlad, koektura, editace, sazba, kontrola před tiskem, koordinátor, ekonomie (smlouvy, fakturace, výroba), týká se schváleného edičního plánu na rok 2012, CZPC má schůzku 5.4. aby se pobavilo a předložilo gakyilu návrh ke schválení řízení těchto finančních toků
	vraceny dar Slovaci 240 oznameni situace (info Nikol) – v roce 2010 dostali Slováci z našeho účtu dar 10tis EUR na proinvestovánbí s jasně definovaným investičním záměrem, podmínky nesplnili a proto zažádali investora o navýčení daru na 20tis EUR za přísnějších podmínke,nedošlo ani k dodržení této dohody, proto v roce 2012 museli původní dar vrátit, investor rozhodnul, že vrácených 240tis je na krytí projektu studna v Phendelingu max. do výše 200tis (zodpovědný koordinátor Květa Švédová) a 40tis je na projekty plzenská mandala a podpora lokálních sangh, ke všem těmto investicím je potřeba dodat ke schávlení sponzorovi Projektovou dokumentaci, viz vzor
	sponzoring v roce 2012 (info Nikol) – prokejt dark kabiny, viz dále jako samostatné téma, projekt knihovna 10tis a projekt dormitory1,5mil podléhají stejným pravidlům jako proinvestování vráceného daru od Slováků, gakyil určí odpovědné osoby a teamy vypracují projektovou dokumentaci ke schválení sponzorovi
	novinky Khyentse Yeshe (info Dana) – KY odszunul na „next future“ nas retreat a pozaduje doplneni databaze prihalsenych osob urceni mista, ze ktereho pochazeji a doby, od kdy jsou cleny komunity, Tomas opravi o tyto dve polozky puvodni dotaznika a udela kratky novy dotaznik s temito dodatky, se ktersym obesle komunitu a do excelovske tabulky Modri doplni tyto chybejici udaje pro KY
	rozsirovani Kunkyblingu (info Nikol) – uvolnenim spodniho bytu by se nam mohlo podarit rozsirit nase aktivity o nove prostory v praze, gakyil souhlasi a predava na zodpovednost gonpateamu navrzeni smyslupplneho a ekonomicky sobestacneho modelu bytu, nejsme ochotni doplacet z ko,unitnich penze rozvoj tohoto mista, pokud si vsak na sebe vydela, neni v tom problem, gonapteam svuj navrh preda k posouzeni gakyilu
	info o řádném zajištění všech povolení na probíhající práce (info Radim) – vybehana potvrzeni od CHKO a stavebni uradu, vse OK, slo zejmena o zmenu barvy fasady z bile na zlutou, kopani do zeme kvuli dark kabine a lesiku), elektrika EON by mel byt odpovedny za vedeni do lingu, prisla nam smlouva o navyseni prikonu, Radim musi doresit, podepsat, odevzdat, bezi tam lhuta
	info o projektu darkkabinky (info Radim)– Modri oslovi Filipa, jak je na tom projekt dark kabiny a pote informuji komunitu, podle aktualniho stavu se provede zhodnoceni tohoto stavu vzhledem k stavbe dormitory
	Akce lesík (info Aleš) – Ales byl za starostou,byl prohlednut katastru a zakresleni stromu, dobra zprava je, ze nemusime na zivotni prostredi, vypada to uredne dobre, my bychom vykaceli lesik, vyhody – vice svetla do lingu, rozsireni mista pred domem, posunuti dark kabuny na klidnejsi cast pozemku, drevo na podpal a odhadem asi 15m3 stavebniho dreva, akce vykaceni lesiku avyuziti ziskaneho dreva by mohla byt odhadem finančně na nule

PRO Radim ( pouze pod podmínkou, že na to komunita nebude muset dat zadne penize), Romana, Nikol, Ales, ZDRUZUJE Renata, Dana, Kuba PROTI Tomáš
	odtajnění tajného gakyil. Kecátka (návrh ke hlasování Aleš) – opět otevření diskuse o otevření „tajenosti“ gakyilovského kecátka, hlasování PROTI Romana, Radim, Nikol, Dana, Renata, Kuba PRO Tomas, Ales


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

Jantrajóga pro začátečníky CB probehne 1-3.6.2012						
	Yeshi – výzva pro členy, kteří chtějí vrátit zálohu, plus informace o aktuálním stavu, provedou Modří spolus opravou dotazníků

	Info o Adrianě (Nikol) – máme problémy s ubytováním Adriany a nemáme informace od SSI, kolik ji máme platit, bohužel to vypadá 150EUR denně, což je za 10 denní pobyt cca 40tis, náklady na letenku, kapesné a placenou část ubytování jsou odhadem cca 20tis, výdělek z kurzu je minimální, je přihlášeno málo lidí, pokud se Nikol nedohodne z SSI o cenové politice halvní učitel zdarma, jak tomu bývalo, tak jsme za Pavlovu supervizi v nejlepším případě (přihlášených lidí na oba retreaty celkem 40) „pouze“ minus 20tis, ještě se řeší, nic s tím asi neuděláme


	Další  porada skypová Neděle 22.4 OK v 19,00 hod, Nikol dá na forum nove vlakno na temata k teto schuzi




