SKYPE SCHŮZE 17.4.
Gonpa – nové dveře
Napsat mail – že se musí zamykat, pražský tým ať se rozhodne  o budget na opravu  dveří +  do kolika hodin se může hlučet.  Míra v gonpě bydlet nebude
Příští setkání gakyil týmu – 7.5. v 10 v Lingu sobota
Změna hesel – gakyilové vidí na všechna kecátka (vč. CZPC), Ling – kecátko v aktuální podobně se nepoužívá, takže stávající uživatelé se dají pryč a na toto kecátko uvidí jen gakyil , Pepa a  Květa s Alešem. V budoucnu mohou přibývat další, kdo se budou víc podílet na Lingu.
Enzo – účast z gakyilu Nikol, Eva, Radim.  Kačka obstará pražskou část,  Enzova pobytu, Nikol, Radim (Evka) – postarají se na místě v Lingu 
Koordinátor pro Cipískův dharmashop – nemůžeme se tomu věnovat, ať si Cipísek s Nikol domluví, co pro něj ještě má dodělat. Rezešleme mail, ať si najde nového koordinátora, pokud si navrhne text.
Barva obkladů v Lingu – sponsor  chce navrhnout barvu – o týden se posune rozhodnutí 
Smlouvy  s Keplerkou -  už jsou Martin zařídil, faktura by ještě měla být – Martin zaurguje
Banner  MW 30 narozeniny – někam to tam dáme – Kačka napíše Láďovi
Článek – newletter – jak se platí retreat y, jak se počítá cena za retreat – souhlas, že se uveřejníme.
Čelnské karty – potisk – Luigi nám navrhl, abychom dělali v ČR pro celousvětovou komunitu. Dohoda, že to můžem zkusit na dva roky, pak to uzavřít jestli to má smysl nebo ne.  Náklady si event.  můžem odečíst z členského, kdyby byl nějaký problem s fakturacemi.
Tanec Vadžry – Phendeling – Píseň 2.-6.7.  pro začátečníky/pokročilé – registarce Nikol připraví, inzerce co nejdříve.
Rámečky na zásuvky nahoře – 2.000 z Phendelingového účtu - schváleno 
Kunye II – propagace – jak? Leták, na Rime, info do časopisů.. asi Praha – domluvíme detaily v Lingu  
Vzácná váza – komunitní sazeči nemají čas. Momentálně vázne na sazbě.  Sehnat program indesign + hledat někoho z komunity kdo by to nasázel. V pripade, ze se nepodari, budeme zkouset zadat někomu zvenčí.
Sbírka – přesměrování na koupelny – Honza svořil článek do newlettru, líbí se, uveřejníme + budou obvolání přespěvatelé, zda souhlasí s přesměrovánám peněz.
SMS – Igor – termín 1.-9. 10. – Honza hlavní koordinátor, 8.-9.10 retreat shine – otevřený všem
Yeshi – kde a jak.. téma na příští schuzi v Lingu



