Porada gakyilu 30.7.2012 skype
Pritomni: 
BLUE – Tomáš, Dana, Romana
RED – Renáta, Ales, Radim
YELLOW – Nikol, Martin, Kuba

Gakyil kompletní 9 členů, hlasování platné prostou většinou
	projekt dark kabiny (info Ales) – projekt stojí kvůli územním plánům a parcele, pokud budem stavět, kde chceme, je to na černo, jedno z mnoha řešení je počkat na změnu územního plánu, detaily zváží Phendeling tým a navrhne to gakyilu

žádost Eleonory o bezúročnou půjčku na pokrytí nákladů spojených se zkouškami na instruktorku tance –(info Nikol), 6 gakyilů (Renča, Kuba, Martin, Nikol, Dana, Aleš) souhlasí s bezúročnou půjčkou na 1 rok, bez penalizace ve výši 20tis, pro půjčku s penalizací při nezaplacení hlasovali Romana, Radim a Tomáš
termín valné hromady - navrhovany termin SOBOTA 20.10. Praha, PROTI 0, zdrzel 0, vsichni PRO, mail z Blue pošle Tomáš
smlouva na okna dormitory - to co jsme dostali neni moc detailni, je to jen mustr, spíše otázka, kdy bude ke schválení normální plnohodnotná smlouva, Radim informoval gakyil, ze je to v poradku, PROTi 0, zdrzuje 0, Pro 9 uzavření Radimem, pepou a Spáňou odkontrolované smlouvy
projednání schválení navrhovaných projektů v Phendelingu (dostali jsme mailem a visí na foru), ve stručnosti:
Lingtým navrhuje gakyilu
- schválit částku 37 000,- Kč na projekt bouda na plyn a obrubníky kolem celého domu.
- schválit částku 30 000,- Kč na materiál na spravení cesty do lingu.
- schválit částku 16 000,- Kč na venkovní umyvadla + práce, připojení a trubky.
CELKEM 83 000,- PRO jsou všichni
Finance buedme krýt z těchto zdrojů: 30tis z účtu Phendelingu, 53tis z projektu Kuchyně v lingu, kde nám zlstane ještě 11tis na dokoupení hrnců, dvířek či závěsů na zakrytí polic
	retreat pro zacatecniky Jantra Olomouc - 5-7.10.2012 - info od Nikol – reteat proběhne, kontaktní osoba Jožko Auxt, lektor Fijalka
	Retreat s Oliverem Leickem - uspořádáme? - info Dana
Preference termínu  26.-28. říjen, můžeme zkrátit 27.-28. říjen, vyhrávají zatím očisty nad SMS, momentálně poměrem 10:5, informce, ze nam odpadl termin jogy snu s Michalem Katzem, M. Katze budeme resit jest emailem, všichni PRO retreat s lingu s Oliverem
	pozvání Constantina Albiniho na rok 2014 (2013 má již program plný) - info Dana, pridame Jima Valbyho do ankety, anketu vytvori Tomas do 3.8. Anketa konci 31.8.2012
	loga, stranky a brand book - brand book jste dostali, informace Martina, ze mame virtualni server a Wedos Kremze, na ktery se implementuje redakcni system, databazi pouzijeme mezinarodni – Martin se pobavi s Thinleym o DB
	sponzorske dary info (Brno gonpa, Plzen mandala, studna 5-10tis) - info Nikol – Brno uzavreno, zustava nam 10tis, Libor urci novy ucel investice, Plzen nestihla mandalu v terminu, termin prodlouzen do rijna, studna se nam zdrazi o 5-10tis, budeme muset pokryt z komunitnich penez, schvali pak gakyil
	merigar under stars - schvaleni castky na cestu 2 tanecniku (ales, kveta, marek) do MW a zpet, pripadne dalsich nakladu (kostym, cesta na nacvicovani atp.) – Kuba napise vsem yellow ME zadost, 10tis PROTI – Tomas, zdrzuje se 0, PRO, pozn. aktuálně jsou tančníci 3, schválena částka 10tis benzín a 5250,- na kostýmy
Marek - rozeslání žádosti o sponzoring na cestu a zdravotní pojištění na roční  SMS studijně meditační pobyt v Austrálii – PRO, PROTI – Romana, Zdrzuje se – Kuba

	 Jirka Trnka uvažuje o kandidatuře do blue na příští rok, rád by již začal pomáhat s organizací webcastů, vydání hesel na poštu blue a na fórum. Asistent OK, bez hesel. Preklady reminderu a zarizovani prekladatelu. Realizaci s nim domluvi Dana.
	Novy gakyikove 2013 – Dana, Tomas (aktualne spise ne), Renca ne, Ales ano, Maritn ne, Kuba predne nevi, Radim ne, Romana ne, Nikol ne
	Letaky – zpracuje grafiky Riki, univerzalni letak, Pavel Sobek za tanec, Fijalka na jantru, do 20.7.12 – Fijalka poslala, Pavel neposlal, obecny podle brand booku, resi Tomas
	Ekonom aktualne – zluti poslou vyzvu ke karmajoze -Tibetshop (Jakub), Darovaci smlouvy (Nikol) a Členské (Martin), Martin udela mail pro komunitu a da na forum – stále trvá
	Marek a Libor – předávání gakyilu – vytvořit databázi, každá barva zvlášť vytvoří (prostor, peníze, komunikace na miste), Dana napise Liborovi a Markovi a porosí je, aby nam upresnili, co vlastne chteli konkretne, mnoho lidi z gakyilu to na Nine neslyselo

Pristi porada v nedeli 2.9. na skype v 20hod


