Zápisze schůze gakyilu 10.1.2021 přes ZOOM

Jarmila Malá
Martina Krejčová
Mirka Šišková
Jirka Langpaul
Martin Škobis
Lukáš Běhunčík
Iva Musilová
Martin Zmydloch
Michal Sodoma
A
1) Celo komunitní schůze - Jarmila informace ohledně zákonu Lex covid, díky tomuto
zákonu platí naše mandáty do schůze, možnosti jak udělat schůzi podle platných
zákonů: v ČR můžeme mít on line schůze, nebo čekat na možnost prezenční
schůze,nechceme čekat, uděláme jen online schůzi co nejdříve, nejlepší způsob
hlasování je přes formulář,
nechat udělat prezentace - medailonek - motivační dopis aby i lidé kteří je neznají mohli
hlasovat, potom hlasování přes formuláře 27.2.(tento den je i transmise gurujogy) do konce
ledna připravit materiály zájemců - Martin Š s nimi bude mluvit
- 8.2. mail registrace na zoom schůzi , prezentace končících barev, představení
kandidátů, gekové, ediční plán
- 27.2. prezentace krátká,
- vyhlášení výsledků mail, nahrávka zoom schůze
- poslat mail do komunity o celo komunitní schůzi Jirka napíše a pošle
Honza Loučím modrý
pavel Rusinko červený
Marcela Boučková žlutý
Jiřina Vlčková žlutý
Matěj Bošina červený
Jakub Ryška ?
Martin Erhart žlutý i geko
geko Soňa Goblová Phendeling
Viktor Varga geko
2) schvalování účetní uzávěrky, Jarmila zjistí,
3) pronajímání pokojů v gompě pokoj u gompy - Viktor dočasně zastupuje geka k dispozici od 1.3.
pokoj v kanceláři - od 1.2. ( od 1.3. )
pokoj pro instruktory dole - od 1.3. ?uvolní Michal podle situace v rekonstrukcí
pokoje pronajímáme za stávajících podmínek
mail připravil Michal, pošleme zítra
4) členské - poslat hromadný mail o členském na nový rok 21 co nejdříve, výše
členského se nemění, doporučená sleva pro seniory nad 75 let (zasloužilí členové, 6
let platící),
5) potvrzení o daru - poslat mail
6) retreaty - proběhlé

vánoční - oba proběhly skvěle, výtěžek i odměna instruktorů podle domluvy půjde na
Dzamlig gar, koupíme Lukášovi a instruktorům SMS zom jako dárek,
7) zkusíme zjistit kolik jsou poplatky pro platby přes kartu
8) modří plán rtr na rok 2021 podle výsledků ankety
pravidelné praxe na každý týden jako děláme
9) khaita - nákup portu, Petra si vybere, pošle link koupíme, Jirka se s Petrou domluví
se na datu konání workshopu, khaita formulář Mirka
10) Losar - 13.2.2021 neproběhne normálně, není možné se potkat, poslat mail
připomenout ASIA, zopakovat účty, Jirka udělal prezentaci, Jirka připraví mail,
- napíšeme Jeho Svatosti jestli by neposlal pozdrav jako podporu akce, Mirka
- Office: ohhdl@dalailama.com
- tady máš Zmíťo ještě telefon ;-)
- +91-1892-221343
- +91-1892-221879
- virtuální vstupné
- pokusíme se zajistit video astrologické předpovědi od astrologa
11) oltář - Martin komunikuje s Jirkou B, udělá nabídky dvě s různými materály

