Porada gakyilu 17.11.2012
Přítomní: 
BLUE – Dana, Tomáš
RED – Aleš, Renča,
YELLOW – Nikol, Martin, Kuba
Nový gakyil: Magda, Lena, Luděk, Jirka, Lenka
Hosté: Bára
Nepřítomní – Radim, Romča
Gakyil kompletní 7 členů, hlasování platné prostou většinou
Program schůze:

	organizace reteatu s Fijalkou v Phendelingu – hlavním koordinátor Aleš, retreat přesouváme do Prahy pro nezájem z řad lčenů a doufáme, že pro Prahu bude dostupné více lidem, Nikol předelá tabulku na Prahu (s případným obědem v Kunkyablingu) Aleš zajistí u 8 registrovaných, zda přijedou i do Prahy, dana udělá ještě poslední vývoz mailem komunitě, o peníze se na místě postará Aleš (registrace a náklady na učitele) 


	Novou ředitelkou gakyilu byla zvolena Dana Haeurová, všichni byli PRO, 1 se  zdržela a byl zvolen nový zástupce ředitelky gakyilu Aleš Sláma, všichni PRO 1 se zdržuje, hlasoval nový gakyil a účinnost tohoto rozhodnutí je od 1.1.2013 Odhlasovala se Jiřina Vlčková jako poslední devátý gakyil do žluté barvy, všichni PRO.


	Předsedou sdružení pro rok 2013 byl zvolen Libor Juška, všichni PRO a novou místopředsedkyní sdružení Květa Švédová, všichni PRO, hlasoval nový gakyil, účinnost hlasování od 1.1.2013¨


	Zápis z valné hromady dodal Jakub Ryška, byl všemi přítomnými podepsán


	K projednání bod o archivaci a uspořádání materiálu gakyilu (Tomáš) – domluvili jsme se, že každá barva si uklidí svoje dokumenty na gmailu, je zde nová utilita „disk“, kde lze třídit dokumenty do složek


	Bára Brosková se představila jako jediný kandidát na hospodářku, může pracovat 2 dny v týdnu v kanceláři Kunykablingu, zbytek jako home office, pravděpodobná pracovní doba úterý od 9h do středy přes noc do 20h, upozorňuje na omezené možnosti rozšiřování úvazku do budoucna a také na to, že manžel má novou práci, s čímž nepočítala, když se na valné hromadě na pozici hlásila, domluvili jsme se, že jí bude Nikol již letos postupně vše předávat a bude se Báře věnovat do konce její zkušební doby (31.3.2013). Bára poukazuje na nerovnost, kdy Nikol bude mít ještě více práce než dosud se zaučováním, ale žádné peníze. Na dotaz Jirky Trnky, proč Nikol nekandiduje na tuto pozici, byla odpověď, že kdyby kandidovala, tak bychom ji nejspíše vybrali a tím by nebyl dán prostor jiným lidem. Nikol vítá to, že má Bára zájem a ráda ji vše naučí a předá. Někteří gakyilové jsou názoru, že by bylo lepší, kdyby to Nikol dělala dále a předala to třeba až za rok, protože máme příliš mnoho změn (novou hospodářku, kompletně nový žlutý gakyil) a není nikdo, kdo by navazoval. Při hlasování o Báře jako nové hospodářce všichni PRO, hlasoval starý gakyil.


	Rozdělení v žluté barvě – Magda hlavní yellow+dharmashop, Jiřina – členské, Lenka – registrace na retreatech


	web jeho obsah funkčnost a modelace – martin se zavázal za celý tým, že funkční web předá do 1.12. a do 7.12 budou upraveny texty. Pokud toto nesplní, udělá 1000x Vajrasattvů. Martin upozorňuje, že asi nebude web propojen s mezinárodní databází, dokud tato databáze nebude funkční.


	Gakyil odsouhlasil, že gonpy tým může rozhodovat o proinvestování příspěvků na Kunkyabling, o nájmech za Kunkyabling a všech příjmech, které bude mít Kunkaybling, pokud tyto nejsou komunitní retreat. Nejsme schopni se zatím dohodnout, co je a co není komunitní retreat a co je retreat lokální.


	Na žádost slovenského gakyilu a gakyilu Merigaru East o finanční pomoc na dostavbu slovenské gonpy ve Wangdenlingu jsme rozhodli darovat 200EUR, 1 proti, 1 se zdržuje, 5 PRO


	projekt tibetský mnich - lékař pravidelně jezdící do Prahy léčit – tento projekt gakyil posouvá na gonpa tým, projekty, které nejsou nauka nebude gakyil pro Prahu řešit, bude si je řešit gonpa tým


	znovuobnovení studijní skupinky SMS base – z ankety je výsledek, že většina si přeje scházet se 1x měsíčně v Kunkyablingu a studovat SMS jak praxe tak poslouchat výklad


	 gakyil souhlasí s uspořádáním Kunye, ale nechce to sám organizovat a dělat, jako akce, která není naukou, spadá pod gonpa tým, k organizaci se zatím hlásí Fijalka a Nikol (předloží ke schválení gonpa týmu co a jak a projednají, zda pořádat Kunye v Kunkyablingu a tímho na 3 týdny blokovat)


	 retreaty na příští rok  - Dana nás seznámila s plánovanými retreaty na rtok 2013, vše je přehledně uvedeno v tabulce ve sdílených dokumentech „Kalendář retreatů na 2013“


Příští porada obou gakyilů v Phendelingu 8.12.2012 od 15,00



