Zápis z operativní schůzky gakyilu 25.2.2021 zoom
Lukáš Běhunčík
Jarmila Malá
Michal Sodoma
Jirka Langpaul
Iva Musilová
Mirka Šišková
Martina Krejčová
Martin Škobis
Martin Zmydloch
A
1) Celo komunitní schůze - program je na stránkách, tato schůzka není vhodná pro
probírání sporných a složitých témat, nelze diskutovat, budeme vracet k bodu schůze
a k programu, na konci je diskuse, ale ani tam nebude možné navrhovat jiná témata
a hlasování a kandidáty, musí se schůze nahrávat, Martina bude číst dotazy ke
kandidátům, na závěr bude diskuse z chatu,
na začátku uděláme A 3x praxi povede Lukáš, na konci 1xA a odevzdání zásluh,
úvodní slovo Jarmila o programu a způsobu vedení schůze, uvítání
Michal vytvoří link na sobotní schůzi půjde email členům, seznam členů má LUkáš
pošle mail, technicky povede schůzi Michal, bude sdílet prezentace a posouvat, lidé
by měli být přihlášeni pod jménem ne přezdívkou, kamery budou mít vypnuté i
mikrofony, prezentace bez přestávky, přestávka možná podle únavy,
formuláře Jarmila dodělá, volba má být tajná, nesmí se informace roznášet ven,
14.3. v 20h uděláme schůzku zoom a odtajníme výsledky volby, 15.3. půjde mail o
výsledku voleb
poděkování - na závěr slovo o volbách, o otevření hlasování uzavření, pak půjde
email, Jakub Ryška - dáme mu dárek týden v darku, dlouhodobě pracuje pro
komunitu karmajogou
2) pokoj dole po Michalovi - Jančí pokoj chce ale není si jistý kdy přijede.Podle
pandemie, situace s očkováním, Michal se zatím ještě stěhovat pryč nemůže jeho byt
není připraven, minimáně v březnu tam ještě bude, Jančí by měl platit od května
3) geko Kunkyablingu - navrhli jsme zvýšení doměny gekovi od ledna, podmínili jsme to
ekonomickou situací centra, nyní je ale centrum uzavřené, nic neprobíhá a i práce
má mnohem méně, v době kdy je gompa zavřená, bude geko platit polovinu nájmu
pokoje tak jako dřív, souhlasí 9
4) technické vybavení vhodné pro Khaita tance poslali z Khaita týmu, je potřeba
nastudovat a můžeme pořídit toto vyzkoušené a doporučené, mohlo by se používat i
pro jiné aktivity třeba jantru
5) retreaty _
jantra pokračovací FIjalka - připravíme formulář pošleme od 31.3. 10 týdnů koordinátor
Martina
víkend pránajám červen Fijalka
Lukáš přelom březen velikonoce - připravíme formulář pošleme koordinátor Martina Jirka
léto s Jantrou Fijalka 1.-7.7.2021 - FIjalka připraví text, žlutí ceny, zjistit kuchaře, Jakub
nabízel že bude vařit, udělat předtím karmajogu v Phendelingu

Constantino Albini už retreaty nedělá, má nemocné srdce, nemůže se vystavovat vypětí,
kontaktujeme někoho jiného
6)Petra Zezulková - mail o aukci, máme v programu odkaz, mail pošleme, Jirka posílá

