Zápis ze schůzky Gakyilu 27.1.04

(19.00 – 19.30 – Arnošt K., Tereza S., Libor J., Martin Č., Jirka R., dále Otto A.
20.00 – 21.45 – Arnošt K., Tereza S., Libor J., Martin Č., Jirka R., Kateřina O., Magda H., Honza H. + 11 lidí)

	Témata na příští schůzku posílat Martinovi do 25.2., ten je zkompiluje a rozešle všem gakyilům, termín další schůzky 3.3. 18.00 v Gompě

Gompa – info o současné situaci – placení nájmu, elektřiny. Žlutý gakyil zajistí telefon (využít zvýhodněnou nabídku Eurotelu – tarif individual + internet)
Info žlutého gakyilu:
	Rozdělení činností:
3.1.1. Libor – koordinace a supervize, kontakt s účetní, bankovní operace, evidence a vyplácení plateb za komunikaci v rámci gakyilu
3.1.2. Katka – členství (průkazky, členské příspěvky...), gompa, platby za SMS, tanec vadžry
3.1.3. Jirka – Dharmashop (evidence, vyúčtování, inventury, výdaje), kancelářské a provozní výdaje, texty, audio-video
VEŠKERÉ PLATBY (VÝDAJE) PRO KOMUNITU JE NUTNÉ KONZULTOVAT PŘEDEM S ODPOVÍDAJÍCÍM „ŽLUŤÁSKEM“
	Bezhotovostní platby:

Veškeré bezhotovostní platby se provádějí převodem na komunitní účet číslo
Jako variabilní symbol uvádějte své rodné číslo bez lomítek,
Specifické symboly jsou následující: 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – 100 (v roce 2004 činí výše příspěvku 1200,- Kč) 
GOMPA – 2xx – kde „xx“ rovná se počet měsíců (např. symbol 202 znamená, že se jedná o dvouměsíční příspěvek na nájem gompy), výše příspěvku je minimálně 300,- Kč na měsíc,
SMS (příspěvek na zasílání SMS pro zákazníky T-Mobilu) – 3xx – kde „xx“ opět rovná se počet měsíců – výše příspěvku na jeden měsíc činí 20,- Kč
RETREATY – specifické symboly budou uveřejněny vždy s informacemi o konkrétních retreatech
	Info o práci skupiny na návrh publikační činnosti: v dohledné době se vydají 2-3 brožury s texty určenými pro širší veřejnost (náklad 300 – 500). Vydají se způsobem stejným jako při vydávání knih – tím se otestují naše možnosti a schopnosti – spolupráce v komunitě, vytypované tiskárny, distribuce... Výsledky se zpracují a komunitě se předloží k hlasování konkrétní návrh na vydání konkrétních knih.

Problematika Gompy – nesešlo se dosud dostatečné množství peněz na nájem (nezaplatili všichni, kteří se k placení zavázali).
Impuls k přemýšlení o provozních záležitostech, které se  budou probírat na zvláštní schůzce 3.1, Arnošt rozeslal první návrh programu v gompě, žádá, aby se k němu lidé vyjádřili 
Alan informuje o nabídce MČ Praha 3 na konkurzy na nebytové prostory, situaci budou sledovat Magda H. a Alan, průběžně budou informovat, modrý gakyil  připraví podklady k prezentaci sdružení
Lotus – 3 akce v lotusu
- víkend 30.1.-1.2. – Jantrajóga a Guru Dragphur (v sobotu)  poslední provozní detaily
- 20.-22.2. – pokusíme se „vrátit“ Lotusu k nabídnutí jiné skupině
- 5.-7.3.- videotransmise, nutný souhlas sousedky, která je však zásadně proti, „reklamujeme“ tento termín – vyřizuje Libor s Terezou, 
	Videotransmise.

Videotransmise  bude v nové Gompě.
Alan navrhuje větší propagaci a šíření informací o videotransmisi pro potencionální zájemce,  připraví text (ve spolupráci s modrým Arnoštem) a zajistí zveřejnění na webu (na úvodní stránce)
	Finanční nesrovnalosti ve vztahu – Komunita-Dharmagaia. Zmapuje a dořeší Libor Juška. O výsledku bude informovat na příští schůzce.

Ceny knih – upravit směrem dolů, aby odpovídaly situaci na trhu, tj.
Zrcadlo – čl. 100, nečl. 110
Dzogčhen – čl.110, nečl. 120
Krišťál – čl.220, nečl.250.
	Texty - Jirka R. navrhuje zvětšit rozpětí mezi cenami pro členy a nečleny . Gakyil je pro, ale toto rozhodnutí nespadá do jeho kompetence, je třeba přednést ke schválení na velké schůzi.

Martin navrhuje Alana pro komunikaci s lidmi zvenčí (ten to doteď dělal), Arnošt oponuje – je to záležitost modrého gakyilu, Martin nemá vhodné podmínky – nedořešeno, modrý gakyil si vyřeší mezi sebou a o výsledku bude informovat na příští schůzce
Plánovaný retreat Dr. Nidy - zatím odložen na neurčito
Plánovaný retreat Margit Martinů – předběžně duben – zatím nepotvrdila
Plánovaný retreat Constantino Albini – C. zatím neví termín, jsme v kontaktu.
	Jolana Šorová končí s Dharmashopem, za ten jsou i nadále zodpovědné Fijalka Turzíková a Daniela Virágová. Pokusí se najít třetí či třetího.




