Schůze gakyilu 16.12.2009

Přítomní: Libor Juška, Martin Kouřim, Katka Ošancová, Marek Jakš, Martin Eghart, Pavel Sobek, Nikol Stanišová, Pepa Vintr, Eva Králová

Omluveni: Jirka Melichar, Lída Studenovská, Radim Zeman

Nijak se neomluvili: Dan Eghart, Dan Kopřiva
------------
BODY:
rozvrh retreatů na 2010

	Fijalka, Medvěd (supervize s Laurou)
osm pohybů (veřejnost), 1. a 2. série (pro lidi s transmisí)
termín 15.-22.2. 2009 (pozn. 22.2. již Laura odlétá)
zařídit letenku (pouze z Prahy do Milána), ubytování, prosto (návrh Budo akademie), zjistit zájem, určit z představy lektorů, počtu hodin typ kurzu (večerní, celodenní atp.)

SMS base s Jimem – podzim 2010, 10ti denní intenzivní
a) lehce na jaře začít Jima kontaktovat

ostatní kurzy – Nina Robinson, Snová jóga, Constantino
a) srovnání kalendářů Yeshi – NNR vybrat „mezidobí“ a případně oslovit učitele na tyto termíny s kurzy

Z toho vyplývající ÚKOLY
Modří zařídí srovnání kalendářů Yeshiho a NNR a do 31.12.2009 vymezí „bílá“ okýnka, zveřejnění tabulky přes googel dokumenty na GAKYIL2010
	Modří navrhnou termín na retreat s Ninou
	Modří urgovat Jima již z jara
	Modří = Pavel domluví podrobnosti na Yantru s Laurou, Medvědem, Fijalkou
	Červení = Marek zkusit zda je volno v Budo centru 15.-21.2.2010

Phendenling
stav: zastřešen, připravuje se malá pompa, krytí z nějaké malé části peněz
Radim slíbil do konce 2009, že připraví rozpočet
poslední práce, na které je schválené a předané finanční krytí probíhají, jedná se o omítky, investice do podlahy…
Požadavek na provozní peníze na měsíc – forma zálohy

Trička
vyrobeno 170ks, prodej triček 350,-/ kus


Z toho vyplývající ÚKOLY
ČERVENÍ = Radim dodá gakyilu do 31. 12. 2009 rozpočet
	ČERVENÍ = Pepa navrhne výši měsíční provize, které se bude vydávat jako záloha a proúčtuje se oproti dokladům, do 31. 12. 2009
	Modří 1x měsíčně rozesílka mailu – Info p Phendenlingu (data dodá Radim a Pepa)
	Modří = Katka - mail na chybějícího červeného gakyila
	Modří = Katka – mail ohledně poděkování za Phendenling, rekapitulace stavu (viz Honza Trupl na kecátku)
	ŽLUTÍ = Vyprodat trička  (Martin K. zkusí každému, kdo někam pojede na retreat dát trička a letáky a šířit osvětu o Phendelingu), zatím výnos 3960,-

Finance

rekapitulace účtů 
Yeshi 304tis výdaje, 177tis náklady, 128tis zisk
Martin Zmydloch stále ještě dluží za ubytování v pražské gompě 23tis
půjčky na budoucí učitele cca 30tis, vratka půjčky v 01-02/2010 6+7tis (Pavel a Medvěd)
schváleno na "do-omítky" v lingu 27tis
pravidelné platby na ling pouze 7.000 měsíčně



Z toho vyplývající ÚKOLY
- ŽLUTÍ = Eva zjistí, co je v bance potřeba na přepis práv a podpisového vzoru
	ŽLUTÍ = Nikol udělat tabulku na google na schůzku
	ŽLUTÍ = Eva dá na kecátko, kolik se měsíčně se posílají lidé z komunity pravidelně na účet
	Modří = Motivační věta na větší přispívání na ling – zapracovat do mailu, který má rozeslat Katka
	ŽLUTÍ = Jirka by měl poslat mail po lidech kvůli placení členského, částky stejné jako v 2009
	ŽLUTÍ = Eva a Nikol pošlou do Merigaru mail kvůli bonusům za kurz s Ritou


Body do budoucna:
vyřešit procesně Teamspeak

Příští schůze – Rozpočet ling, Laura, Losar, zvolit si předsedu, podpisové právo do banky, termín „vypadne z google tabulky“

 

