Schůze gakyilu 5.1. 2013, Kunkyabling
Přítomni všichni, gakyil je usnášeníschopný. 

Modří: Jirka, Dana, Luděk
Červení:Lena, Aleš, Kuba
Žlutí: Lenka, Magda, Jiřina

1) Atmosféra v gakyilu během schůzí v roce 2013 
Luděk: pořadí bodů dle potřeby jednotlivců, jednání  dle knihy Komunita dzogčhenu. Mluvit o nepříjemných věcech. Aleš: používat brainstorming. Lena: myslet, zda jednáme s dobrotou.
2) Retreat Kumbhaky s Fabiem,  
- Místo: víkend: Ulita 200 m2, zarezervovaná, nemáme ještě místo na týden: možnosti jsou Senovážné náměstí 120 m2 (rezervace do 10.1.), gymn. J, Keplera, nikdo se ještě dosud na tuto možnost nezeptal, zatelefonuje Lena, Lenka se zeptá na tělocvičnu v  Praze  7, do Greenpointu zatelefonuje Kuba. Rozhodnutí musí padnou do 10.1., kdy končí rezervace prostoru na Senovážném náměstí 
- Ubytování: u Jolanky, klíče, úklid: Jana Tvrzová
 - Vaření pro Fabia:  nemáme (Nikol vařit nebude), Kuba se zeptá Ivana Puncheva. Dieta je na gakyilovém kecátku.
- Doprava na letiště: 1.2. Fabia vyzvedne Jirka Trnka, odveze asi Kuba, 10.30 
- Společnost, divadlo, koncerty? Zeptáme se Fijalky, Gábiny
- Plánujeme 2 společné večeře Fabia s komunitou, sobota 2.2., , čtvrtek 7.2., možnosti:  Maitreja, Mijabi
- Veřejná přednáška: nebude. 
- Dárek: Mirka Šišková, červení zjistí, jaký vymyslela, zda je vhodný
- Překladatel: Dana osloví Honza Trupla,
- Ozvučení: Michal Sodoma, zeptat se Fabia, zda můžeme pořizovat záznam (Dana)
- Video: Michal Sodoma
- Vození Fabia: nemáme
Hromadný mail komunitě, jaké karmajógy chybí (překlad, vaření, společnost, zvučení, nahrávání videa, řidič), Dana, Kuba
Dana dopis Fabiovi ohledně volného času, možnosti nahrávání. 

3) Jóga snu s Michaelem Katzem, organizace, veřejná přednáška
Koordinátor Jirka Trnka
Přílet 1.5., odlet 7.5., veřejná přednáška 2.5. Praha, 3.-6.5. kurz Phendeling, ,7.5. 

4) Retreat Longde s Khyetse Yeshem, spolupráci s Poláky přebírá Dana
Stanovisko Poláků: pokud retreat longde bude, tak nejspíše v létě, při spolupráci Čechů i Poláků možno zorganizovat jak v Praze, tak ve Varšavě. Najít místo pro více než 100 lidí. Bude-li více než 50 účastníků, lepší bude Phendeling. 
Pokud bude možnost zorganizovat kurz evoluce, tak v jednou z těchto dvaou hlavních měst, ev. Vroclav (polovina cesty mezi Prahou a Varšavou)
Piort napíše KY, aby zjistil momentální situaci a zeptá se na guideliny retreatu. 

5) Podepsání zápisu volby členské rady, předsedy a místopředsedy
6) Stanovení výše členského pro rok 2013 
redukované 1350,- (čistý zisk do 19.000Kč)
obyčejné 3500,- (čistý zisk nad 19.000Kč)
podporující 12.500,-
záslužné 37.500,-
souhlasí všichni
7) Schválení vyjimek pro studenty a obyčejné členy pro retreaty v ČR pro rok 2013 
Děti od 16 - 19 let retreaty zadarmo pokud zaplatili členské, hlasován:  7 pro, 2 se zdrželi hlasování, tedy schváleno.
Sleva pro obyčejné členy zůstává  40% 7 pro , 1 proti, schváleno.

8) Finanční situace kolem Tance (Vršovice - 670 Kc, Dobřichovice + 70 Kč)
Smlouva ve Vršovicích podepsána do června 2013, protože nelze zrušit, chybějící peníze se nyní doplatí z celokomunitního rozpočtu (gakyilem schváleno). Bára Brosková sestaví skupinu Tanečníků, sepíše motivační dopis, rozešle komunitě. Dle finanční situace na konci školního roku pak ev. domluvit jiný systém, třeba Avalóka, kde není třeba smlouva a lze se na Tanec scházet dle potřeb tanečníků. 

9) Emailovou adresu pro Kunkyabling  zařídí gonpa tým, první hromadný mail z této adresy bude zaslán všem v komunitě s výzvou, kdo chce být do této rozesílky zařazen, i z mimopražských členů  

10) Situace kolem textů pro nečleny 
Lidé, kteří se chystají na transmisi si ho mohou koupit text Videotransmise,  lidé s transmisí si mohou kupovat knihy i když nejsou členové sdružení, DVD lze kupovat do knihovny, lidé si je mohou zapůjčit, ale nesmí kopírovat. Cena textů pro nečlečny, Videotransmise za stejnou cenu jako pro členy, ostatní knihy navýšení ceny o 100%, schváleno.  

11) Studijní skupinka - program do března zajištěn, dále uvidíme dle zájmu, reakcí. 

12) Vedení dharmashopu v Kunkyablingu (Fijalka dává podnět, ze zvýhodňujeme Cipíska, nečlena komunity a nepodporujeme ASII, odvádění procent z tržeb, zařazováni zboží do našeho shopu atp.) 
Cipísek dává 5% za nájem ne v penězích, ale např. v tyčinkách, Ondra Olšiak s Tomášem Kuthanem neodvádí komunitě nic. Nevíme, jakou změnu si Fijalka představuje, zeptá se Luděk. Gakyilem schváleno, že všichni, kdo dávají zboží do dharmashopu,  budou odvádět 5% z tržby. 

13) Seznámeni gakyilu s hospodařením za rok 2012, odloženo na příští schůzi.

14) Rozpočet pro rok 2013 a změna situace hospodářky Báry Broskové 
Komunitní rezerva 150 000 všichni 9 pro 
Dharmashop 19 691,25 
Pojištění
Ostatní bude projednáno na schůzi 19.1. 2013

15) zasílání informací do Mirroru - Jirka Trnka
16) Rozpočet na stavbu dormitory v Phendelingu- odloženo

17)  Nový web, Luděk rozešle mail lidem, co pracují na novém webu, požádá je o spuštění  do 20.01.2013.

Příští schůze 19. 1.  2013 v 17.00 v Kunkyablingu bude věnována ekonomickým otázkám, rozpočtu, změnou situace hospodářky, seznámení gakyilu s hospodařením (Nikol)

