ZÁPIS ZE SCHŮZE DNE 28.8. 2004 V DOBŘICHOVICÍCH

                             

1. Klárka Markuciová jednohlasně zvolena jako třetí do žlutého gakyilu,
     zároveň jako třetí knihovník.

2. Mělo by dojít k podepsání nájemní smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou.

3. Stroj na tisknutí textů v gönpě slouží pro praxi karmajogy, kterážto je také      nedílnou součástí přípravy na SMS Base.

4. Mobilní telefon v gönpě slouží pro dovolání se do gönpy, jako pomůcka pro připojení k internetu, nikoliv tedy k volání ven. Bude tedy pro tuto službu zablokován.

5. Nový gakyil funguje oficiálně od 1.10.2004. Držme mu palce!

6. náš bratr, který se stará o naše web stránky, postará se také o naplnění vize tříúrovňové internetové stránky : a) obecná pro zájemce
                                                              b)  pro všechny, kdo obdrželi transmisi
                                                          (již existující pod známým heslem)
                                                      c) pro členy komunity, kteří přispívají
                                                          členskými příspěvky na chod a rozvoj
                                                          komunity
                                                          (různé texty ke stažení , atd…)

7. Internet pro práci gakyilu je zpřístupněn v gonpě, proto již nebude nadále proplácen.

8. Dharmashop a knihovna:
    vytvořit seznam textů a nahrávek, ježto jsou k zakoupení
    
 zaktualizovat seznam knih k zapůjčení
 veškeré ceny upravit tak, aby rozdíl mezi platícími a neplatícími byl 30%
 knihovna je určena pouze pro platící členyJ

9. Oslovit nové a spící členy – modrý g. ?

10. evidovat si všechny členy 
      - aktivní, spící 
, nezapomínat si od nováčků zapisovat kontaktní údaje,evidovat i mailing – oslovující dopisy – pro dobrý přehled

11. uvažuje se o nákupu nových knih od Snow Lionu, seznam  nabídky zašle Arnošt

12. Martin Černý bude přidělávat kopie nahrávek pro dharmashop

13. Retreaty do budoucna:
      - retreat s Constantinem na Korva Tongtrug v listopadu
pokud ne – v záloze Jakob W. Shitro (možná trochu pozdější termín)
      - retreat s Laurou v lednu – Yantra
      - s Oliverem L. na jaře – 7. lojong
 
14. Láďa bude mít u sebe archív audio a nadále bude tvořit i audiokopie
      - měla by být zásoba nahrávky Song of Vajra na kazetě pro nové zájemce

15. DALŠÍ SCHŮZE BUDE 20.9.2004 V 19.00 V GÖNPĚ

KRUHU se účastnili : Arnošt, Magda, Fialka, Martin Č., Terezka, Oto, Jirka Bím, Jirka Rys, Danielita, Libor Juška, Láďa
                  přihlíželi: Honza Hadraba, Kamil, Monika, Petr Lincény, Jožo
                  omluvili se : Kačka, Klárka
zápis : Danielita  



   


