SKYPE SCHŮZE 20.2.2011
Kunye – možnost udělat v Brně – nikdo není proti. Web – nefunguje prokliknout záložky – v exploreru
Soto zen – Niki napíše Danielce, že Ling není momentálně ready pro tolik lidí (záchody atd.)
Schůze – 4.3 – od 18,00 (pátek večer) pokud se bude hodit i ostatním.
Prodat dělo – už je možné – berou si žlutí
Jantra propagace na Losaru – letáček - forma Vizitky  (z jedné strany  jantra, z druhé kunye + odkaz na web) Web na jantru do té doby bude – všichni schválili, řeší Nikol.
Program prací v Lingu
Nákup baterie – 12 000,-cena,  - 7000,- z komunitních peněz
Kotel běží na 70% - někdo musí změřit komín – revizní technik  - schváleno
PC – zapojení - ?? možná budou ještě nějaké výdaje
Obklady – barva – potřeba udělat zásuvky – počkáme
Přemístění vodárny -
Koupelna ?? - probereme 4.3.
Na příští schůzi probereme plán prací v Lingu – zajede tam tým (sobota 26.2. - Honza, Martin)
Propagační tým – web , letáčky a další. Pracovní PR skupinku sestavuje Martin.
CZPC – vydávání textů – výběr toho, co se bude překládat.  Formulář – který se rozešle komunitě. Korektury pro neveřejné texty (Dagon, Pavel Sobek) – schváleno, (1 proti)
Web – vznikl tým, přihlásilo se asi 6 lidí, třeba přeložit texty z it webu do čj, je to v procesu. Zpracování textů, zatím nedostatek programátorů. Dagon a Filip Štys texty (na konci března nějaké texty) pak 14 dní  na soutěž o design, na konci května možná nový web.
Losar – zapsat maily od lidí – udělat si mailing list – posílání informací (Kačka předá Losar týmu)
Tanec šesti prostorů – pro veřejnost, letos to bude v dubnu Margit, tak možná až pak. Možnost otevřít kurz pro veřejnost, pořádat s Lenkou z Drážťan nebo Margit.. Pak by se to udělalo v Praze, šlo by použít dtb mailů z Losaru. Nutné zajistit nějakou návaznost, aby lidé měli možnost někam pak chodit tančit. To do dubna do retreatu s Margit nezajistíme, takže v tuhle chvíli plán do budoucna.
Sbírka – dopis – potřeba poslat
Dříví v Lingu –  nepřijeli karmajógíní, bude další karmajóga v březnu. 
Vývoz žumpy – zatím neni vyvezeno, až sleze sníh, bude zařízeno.
Osobní schůze -témata
Phendeling - plán prací
Zisky lokálním komunitám





