Skype porada gakyilu 16.10.11
Přítomní:  Zeman Radim, Ošancová Kateřina,  Boháč Martin, Stanišová Nikol, Kryl Dalibor (5 hlasů, gakyil usnášení  schopný), Zemanová Romana, Tomáš Buňata (nový gakyil, poradní hlas)
Nepřítomní: Eva Králová, Jan Trupl, Pavel Spanilý
Projednávané body:
1) návrh na snížení členského pro nové lidi formou alikvotního podílu z ročního členského na počet měsíců, které zůstávají do konce roku
PRO
Pozn. Nikol dořeší s ME, který předběžně souhlasí a jen se dohoudnou na formě a procentech
2) odsouhlasení pravidel pro gonpa team, které byly poslány gakyilu mailem
PRO
3) Marek Jakš a jeho mailový dotaz na retreat v lingu versus schválené príspěvky na mobil
Gakyil je PROTI zpětnému využití příspěvků 350,- /měs. za telefon, které jsou vázány na práci v gakyile
Gakyil souhlasí s osobními retreaty v lingu a to za následujících podmínek:
100,-/noc a den pro pravidelně nepřispívající
50,-/ na noc a den pro pravidelně přispívající částkou 108,- až 349,-
50,-/na noc a den pro pravidelně přispívající částkou nad 350,- s tím, že 7 dnů osobního retreatu mají tito přispívající zdarma.
Osobní retreat delší než víkend je vždy nutné oznámit gekovi a ten řeší s gakyilem.
---
Platby za retreaty s učitelem/bez učitele pořádané komunitou nebo na víkendové osobní retreaty jsou ceny stejné jako doposud.
---
Pro karmajógu v lingu platí pravidla následující:
	Karmajógu posuzuje geko

Karmajóga 4hod denně = poplatek za pobyt 50,-
Karmajóga nad 6 hodin = poplatek za pobyt 0,-
Toty pravidla jsou platné od 17.10.2011
4) SSI v Česku– podnět od Nikol. Gakyil se shodnul na tom, že je to zajímavé. Než dojde k realizaci Nikol zjistí další podrobné informace na Tenerife a Kačka požádá o informace Richarda z UK.
5) navštěva j.s. Dalajlamy - zapojení komunity.
Komunita má zájem se zapojit. Budeme čekat na detaily návštěvy do další schůze.
6) termin spolecne porady stareho a noveho gakyilu, naplanovani porad stareho gakyilu do konce roku, predani povinnosti a zauceni novych gakyilu.
Nikol pošle návrhy v tabulce všem gakyilům.
7) formalni odsouhlaseni zapisu z valne schuze
PRO
8) projednání návrhu kuchyně do bytu geka, návrh poslali Aleš a Květa mailem, schvalený rozpočet 20tis včetně polic se závěsem za gonpu na vysavač atp.
PRO
9) Losar - prezentace DC
Gakyil bod odložil na příští poradu, jelikož 21.10. proběhne schůzka pracovní skupinky Losaru, na které bude za gakyil Kačka, Tomáš a Nikol.
10) pojisteni táborské gonpy, versus zrušení pojištění pražské gonpy, následné pojištění obou míst naráz, Praha bude platit porad stejné roční pojistné, Tábor diky tomu jen cca 250,- na rok, což jim velmi pomůže
PRO
Pozn. Riskujeme, že pokud to v Táboře nebude fungovat a budem to muset za rok zrušit, tak se možná nedostaneme zpátky na cenu, kterou máme teď. Podpora lokálního centra nám přijde důležitá.
11) schválení nebo neschválení doplnění modrého (Dana Hauerová) a červeného (Renata Tylová) gakyilu 2012
(v ankete mají holky stejně 77pro a 3 se zdrželi, celkem se vyjádřilo 80 členů)
PRO
12) kalendář retreatů 2012, tabulka k dispozici v dokumentech gakyilovských mailů, rozdělení termínů a dotazy na vybrané učitele s termíny, které nám zůstaly jako jediné možné
V ankete se vyjadrilo 79 lidi takto:
1) 70% Dream joga s Michalem Katzem na 4 dny
2) 62% vyslovnost tibetštiny zjistí Kačka
3) 54%  semdziny a ruseny 
4) 50% 7.lojong a tsalungy Mandaravy (pomer Nina:Elio 20:17) Nina
5) 44% tanec 6ti prostoru (pokrocily: zacatecnici 19:16)
6) 40% moxovani
7) 36% nepravidelne OMAHUM

Kačka probere s Julisem a Spáňou pozvání Michaela Katze, někoho na semdziny a rušeny (Saša, Jakob atp.),  od Salimy zjistí, kdo ej vhodný na výuku tibetštiny, pozve Ninu.
13) info rozpočet gonpa teamu na dodělání kanceláře a odsouhlasených věcí je nyní cca 40tis, celkový budget je 100tis
14) dárek táborske gonpě 10ks meditačních polštářků (z našeho skladu, cena 1000,-) 
PRO
15) dotaz Ezechiela Kovace na to, zda muze v gonpe masirovat praktikujici
Tento podnět bude řešit gonpa team na schůzce 23.10. v gonpe. Stejně tak funkci správce gonpy.
Další SKYPE porada v neděli 6.11. v 20,00

