Zápis z operativní
schůzky gakyilu 24.1.2021 zoom
Jarmila Malá
Martina Krejčová
Lukáš Běhunčík
Mirka Šišková
Iva Musilová
Michal Sodoma
Martin Škobis
Martin Zmydloch
Jirka Langpaul nepřipojen
1) 27.2.2021 termín zoom celo komunit schůze
- 20.2. informační mail o schůzi zveřejnit prezentace barev, slidy, Lukáš udělal
speciální web stránky, tam budou medailonky adeptů, zpráva z CZPC
hlasování a podklady pro hlasování
hlasovat se bude až po schůzi v průběhu to nejde přes formuláře jak zjistila Jarmila,
lhůta bude otevřena 15 dnů nebo týden potom bude informace o výsledku,
pozveme mailem na schůzi uděláme registraci
máme zoom asi na 100 lidí
připravit podklady - zatíme nemáme medailonky, musí udělat i ti co znovu kandidují
Martin Š mluvil s kandidáty, připravují medailonky
Iva zkontroluje Honzu Loučíma jestli je na dzogchen net a je členem
- 12.2. pošleme LUkášovi podklady pro prezentace. v prezentačním progrramu,
jednotlivé barvy se domluví a vytvoří prezentace
31,1. zaslat medailonky
- nebude možné na CK spontánně navrhovat protikandidáty, tento způsob volby to
neumožňuje
- Fijalka - prezentaci CZPC poslat do 12. CZPC
2) CZPC - ediční plán - uvolníme zmrazené ale schválené tituly z 25 členného
seznamu, rozpracovaných je stále 13 titulů tedy žádný nový není potřeba navrhovat
až počet rozpracovaných klesne na 5, souhlasíme 6 pro, 2 zdrželi z 8
3) hlásí se nám pomocníci gakyilu :
4) diringerová dharmashop
nikol pomoci s členstvím
iva strouhalová asistentka gakyilu
5) pověřit Viktora Vargu jako prozatimního geka do CK schůze aby se postaral o
gompu - souhlasíme 8pro všichni
6) oltář je ve výrobě
7) pokoje - budeme zájemcům o ubytování
8) Losar - napsali jsme JSD, uděláme mail Jirka, zaktualzovat stránku Losar, kdo chce
přispět na adopci, stránka matěj bošina, zaktualizovat zavolá mu Michal, zjistit jestli
můžeme udělat rozhovor s astrologem - předpověď,
asia - máme dva koordinátory, spojíme je,
9) spolky zveřejnit skutečného majitele, dáme nového statuárního zástupce po schůzi

