SKYPE SCHŮZE 7.2.2011
Jantra s Honzíkem –  Nikol tam bude - kapesné na jídlo, odměna -  local 50 – 100 EUR
Tj. 80 EUR,  dárek – čaj Darjeeling, dotaz  jestli chce odměnu v EUR (Kačka)
Snídaně, něco nakoupit, něco s sebou – termosku, petku na pití (Kačka)
Prostory – smlouvy Martin Boháč – předání klíčů se školníkem (Martin – Kačce), + zabookovat na 27.2. (Martin)
Jantra Zsolt 
- registrace Zsolt – dodělat registraci, Nikol poslat - doplní žlutá střeva
- Letáček jantra Fijalka – podobu (Kačka)
- vizitky – natištění zadarmo – možnost – spíš na něco jiného?  Třeba dát odkaz na funkční web..
Další akce
- Brno – Rita – možná víkend v květnu
- Jantra v Brně – veřejnost 15 lidí čeká – asi duben s Fijalkou
- Kunye je plno – druhý běh - možnost dubnový kurz v Brně/Praze,  s Aldem domlouvá Nikol 

Pozemky v okolí Phendelingu – co v prostoru pozemku odhlasujeme za terénní úpravy – plan na příští schůzi v Lingu nebo v Praze na Losaru
Phendeling – alespoň rámcový plán dalších aktivit?? Je možný? Domluvit se s Pepou.. Aby to nebylo o vyškrabování.  Zároveň potřebujeme, aby Ling v co nejrychlejším čase fungoval a přinášel nějaký zisk – mohly tam být i retreat pro veřejnost atd. Což bez Pepy by nebylo  vůbec možné. Na Losaru se domluvíme na další strategii. 
Losar – program je, probíhá kampaň. Prezentace DC  ns pódiu – Honza Trupl, jantra – Fijalka, Medvěd, hl. podium – prezentace ASIA (Danielka, vtažen Libor Malý, možná ze zahraničí zástupce ASIA).  Stánek  DC ??  – prezentace + dharmashop letáčky, vystavit panely (Komunita, Ling) – na chodbě nemá moc velký efekt. Možnost televize – dát tam tanec + jantru Power pointová prezentace.  – komunita, ling, jantra, tanec.. -  Fotky a  slidy Honza, videa dodá Spáňa.
Prostory – vedlejší scéna – 20 – 40 – tam možnost prezentovat cokoli – Phendeling – ale asi nevyužijeme
Gonpa – sádrokartony na WC do 14 dnů ve finálním stavu (Honza + Pavel Rusínko), výměna sprchy, Nikol doveze lustry, ručníky, stolečky na ochránce, změřit rozměry na závěs. (Marek)  Nikol začne navážet věci na Kunye o víkendu – třeba na to udělat v gonpě místo. – 1. zavážka o víkendu.
Úkoly – nejsou rozdané, ti kdo slíbili, že mají něco udělat, aby na tom pracovali.. 
Ivan Punchev – plánek kuchyně Marek (stačí od ruky), Marek – úkoly, co si tam zadal – počítá. Honza zkusí sehnat lidi k úkolům, které nejsou zadané.
Nikol odveze kytky, které budou na chodbě (označené), kdytky na kunye nakoupi Nikol., možnost odvézt do Brna další věci, co tam nemají být.
Newsletter – mate-li nové informace – poslat Nikol
Rozesílání – maily posílat bez příloh, přílohy poslat Mikunovi, ten zavěsí na schránky a pošleme jen link.. do 200KB asi přílohy v pohodě
Přiznání k dárcovské daně - proběhlo, udělala Nikol. Díky tomu vyjde nízká daň z příjmu.. 70% členů poslalo podepsané smlouvy ´= úspěšná akce.
Ohlendě předvolání na FÚ není nic nového. 
Retreat Igor – 1.- 9.10 návrh – Igorovi se hodí líp, nebo 8.-16. 10 (Barcelona – web) důležité kvůli Kunye – 2. část druhé sady.
Příští skype schůzka: neděle 20.2.-  20.00
Příští schůze osobní – 6.3. po Losaru – schváleno.. v gonpě před Kunye alespoň checknem prostor.








