Zápis ze schůze Gakyilu 19.2 2007

Další schůzka Gakyilu: 20.3. 19:00 koordinuje Pavel Spanilý
Účastníci: Honza Vávra, Honza Trupl, Danielka, Radana, Alenka, Míša, Pavel, Tomáš, Mikun, Jítka, Cipísek,

Body z minula:
Tisk textů:
	knowhow převezme Pavel Spanilý, 
práce pokročila, Zrcadlo hotovo, možná je potřeba dodělat Tunbooky (zajistí Pavel), chtěli bychom je dodělat do Transmise (min 20).
Nové Tunbooky  - ověření – probíhá (Mikun + Pavel Sobek), v knize jsou chyby, upozorníme Merigar
	Právní záležitosti – změna stanov a rady o.s.: 
	Pracuje se na tom, potřebujeme podpisy starého gakyilu (Michal) 
	zajistili jsme podpisy nového gakyilu
poslat na ministerstvo na základě toho Finanční úřad (Michal)
pokus o získání IČO na statist. úřadu zatím neproběhl (Honza)
	Transmise:
	probíhá dle harmonogramu z minula
	budeme komunikovat se sousedy před transmisí, Naggon prosíme bez bubnů a zvonku
	Internet:
	vázne na převedení linky u Telecomu, bude provedna další eskalace požadavku přes Viktora a zák. linku.
	Závěsy: 
	stav- jsou v Gonpě ale nevisí
Ala bude urgovat Rudolfa, který to chce udělat sám. 
Musí být hotovo do 23.2.
	Regionální zástupci:
	bude řešeno na další schůzi
máme info o kontaktech na zástupce, zbývá je pověsit na web (Honzín)
manuál pro místní zástupce – zůstává do příště
	Nový Web
	probíhá příprava, do 1 týdne bude finalizovaná grafika,
	do 2 týdnů potom bude zprovozněno
	Loasr
	je třeba publikovat na webu informace, jak proběhla akce, jak peníze použijeme
	Danielka zjistí přesné podmínky adopce u ASIA
	Alenka vybere peníze od obchodníků obchodníky a poskytne info o výtěžku
	Debriefing na Coll. page (Honza)
	Všichni napíšou evaluaci svých aktivit na Losaru, výsledek dáme na Collaborační site a na Tajné kecátko (spec. foru od Mikuna)
	Adopce na dálku
	Danielka si ponechá na starost organizaci ASIA
Návrh české mutace webu ASIA
	Retreat na Tanec 10-11.3: 
	Margit byla pozvaná 
Tanečníci mají retreat zajištěn, 
Pavel pracovat podle manuálu, zapojí Michala.
Pavel dostane instruktáž od Honzy a Danielky + Mikuna
Koordinátoři jsou Pavel Spanilý a Riki
	Retreat s Oliverem: 
	Tělocvičny - Řepy: – nejisté – Míša; Tatran Střešovice: 300kč/hod,-  (prozkoumat); Na Malovance? (pošle Honzín) ;Tai-chi: – akademie nevíme termíny 
Bydlení: Jolanka ?
Cesta: ?
Koordinátor: Honza Trupl
	Veřejná Přednáška?: Gonpa, M ěstská knihovna, Unitaria, FFUK, ?
	Kurz: požadavky na účastníky – může se zúčastnit každý, kdo má transmisi
	Choki Nigma:
	Byli jsme osloveni Jiřím Holbou, zda bychom pomohli s organizací návštěvy tohoto mistra
	Honza Trupl napíše dopis Rinočhemu a podle odpovědi uvidíme jak dál postupovat
	Chudlen:
	Tomáš zkusí usmlouvat cenu.

Poté shromáždí lidi, kteří by tyto pilulky za tuto cenu chtěli
Nové body:
Fengshui gonpy
	Radanka zograizuje 7.3 od 18-19 schůzka na téma realizace FS v gonpě
	Sponzoring jogínů:
	Půjčili jsme částku 30 000,- Cipískovi, návratnost 1 rok, podepsali jsme řádnou smlouvu
Projednali jsme obecný model sponzoringu jogínů. Honza Trupl zašle komunitě.
	Workshop na IT: organizuje Honza Trupl, proběhne 8.3. od 19:00 u Mikuna
Pravidla hlasování e-mailem
	chtěli bychom to navrhnout ke schválení velké schůzi
	Pavel Spanilý prozkoumá co na to náš právní řád
	Na příští schůzi probereme investiční strategii, dostaneme vyúčtování (žlutí)







