Skype konference 4.4. 2011
Koupelny –podrobně ohledně financí viz  mail od Nikol
Jdeme do koupelen v plném rozsahu  (3 měsíce) – 400 000 jde do koupelen - schváleno 
Předělá se povídání kolem půjčky a tepla – udělají se nové texty, ale obrázek se měnit nebude Honza + Martin
Honza článek do newslettru, kde to bude vysvětleno
Kunye – výtěžek nelze teď určit – další drobné výdaje během kurzu + to, co učitel potřebuje, 2. Kunye zatím jen přihlášení jen 3 lidi – shoda, že posunume – tj. až srpnový termín
Retreat s Margit 
Penzion je zarezervovaný
kdo poveze Margit z Prahy řeší Spáňa - Petr Zborník/Radim/??
Jídlo pro účastniky - Květka, Nikol
Registrace - Nikol
Program – dořeší se na místě
Dárek – Spáňa
Někdo kdo bude vařit pro Margit – Spáňa zkusí někoho najít
Kytku pro Margit – Nikol 
Spaní – gonpa a dolní gonpa
Niky dorazí kolem sedmé až osmé v pátek 
Enzo potřeba, abychom my kupovali letenku  – dořešit termín příjezdu - Kačka, Nikol koupí pak letenku
Tanec vadžry – koupit doménu? Odsunem až bude nový web, výhledově jo, pobavit se, zda je lepší tanec na mandale
Starý gakyil – kecátko - komu nechat přístup?  Jen Pepa 
Martin Kouřim – práva v bance? – nebude separe účet pro gonpu, zůstane to jak to je. 
Dharmashop - Magda + Ondra Olšiak.  Ceduli,  že v dharmashopu prodává Magda  udělá Marek + domluví se s Magdou pravidelné časy, dá tam její tel. číslo. Zůstává Ondra
Jak více otevřít komunitu
Víc zapojit vnitřní komunitu – posílání mailů, newsletter – Martin shledává příliš pasivní
Zapojení – teambuilging i akce, které nejsou tak spojné s praxí
Letáček – nový návrh
Roznos letáků
Soustředění se na nový web
Projekt gonpa
Faktury – reklamace na vrčící spínače – spínače vrčí protože je to jejich přirozenost, pokud chceme nevrčící, budou stát 2.400 jeden.  
– Pražská část gakyilu by se měla sejít a domluvit co dál. 

Dopis Temelín – Spáňovi Petr Hrabánek udělal grafiku, odešle se.
  





