Zápis ze schůze gakyilu 28.06.2006

Tai – rozeslat mail, ať kdo může tak jí pomůže. Sepíše Gábina. Zkusíme něco dohodnout s Danem Horyna. /od té doby jsem dostal další číslo na Tai, kdo by ji chtěl někdy kontaktovat, může se obrátit na Honzu Trupla nebo Dana Horynu nebo Jitku Ilgnerovou)
Formalita pro ministerstvo – gakyil bude formální výkoným orgánem o.s. , všichni členové Rady mají právo uzavírat smlouvy atp. 
Velká schůze – proběhne během retreatu s Fábiem, v sobotu 30.9.
Retreat s Fábiem – Fábio chce přijet dříve, je třeba upřesnit zda to ovlivní termín retreatu. 
Retreat s Ninou – bude se konat v Lipencích (nebo na lepším místě – Hluboš), Gábina zařídí s Jardou, 28.10 – 5.11.
Stará Gonpa – nádobí a zámky vyřeší Ota, 13.7 převod, Výpověď napsal Kamil od 1.6. (končí 30.8.) , předávací protokol  (Ota), telfonní aparát? Žlutí zaplatí příp. ztráty.
Zkontrolovat stavy energií. Ruda dostane peníze za 10.6 – 10.7. Vybírání peněz si bere na starost Ala. Hotovo.
Pojištění – Gábina zjistí podmínky pojištění odpovědnosti za škody + případné pojištění našeho majetku. 
Telefon – převedeme na komunitu.
Ruda –
	chceme dát knihy pryč ( hlasování 8 ku1 ). U Rudy nakonec neprošlo.
	Dohodnout provoz v gonpě.
	Stav zařízení je vyhovující a není třeba jej dále měnit. Zásahy do prostoru po dohodě.
	Ruda sepíše věci, které po nás bude chtít bezpodmínečně vrátit.
	Jak se starat o zahradu? Jestli je možnost s tím něco udělat...
	Projednány podmínky placení nájmu.
Sepsat naše věci v domě– nabídly se Jitka a Gabča (předběžně proběhne na podzim)
Retreat s Ritou Zařízeno: letenka, informace, chodí přihlášky, prostor.
Otevřené = ubytování – Gabča zkontroluje a domluví s Cyrilem, ve spolupráci s JTR. Holky si předají peníze
Odvoz = od 10 hod. v Dobřichovicích .... 
Retreat koordinuje Ota, odvozy Ludmila
Přílet Rity – pondělí 16.15. Zelená 5, zvonek = Lojda , 4 patro, Ing. Martin Lojda 
Od 7.7 bude k dispozici Jitka
Komunikace = Honzin to OTA.JTR předá číslo na Ritu
	Terezka bude tlumočit v autě. (Terezka). Kapesné předá Gabča, včetně lístku. 
	Vše proběhlo OK
Adopce tibeťánka – pošle Danielka mailem
	 CZPC – krátký briefing
	 CD z Webcastů – z otevřených budeme i nadále pálit, z uzavřených pouze přes Shang Shung. Danielka slíbila zacit jednat s SSI o copyrightu (Luiggi)



