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KAP I - SKOP
1.

Is-Società Filarmonica Nazionale “La Valette” imwaqqfa fid-19 ta‟ Ottubru 1874
u għandha l-iskop:
(a) Tqanqal l-istudju u l-kultura tal-Mużika;
(b) Toffri post ta‟ laqgħat utili u kulturali għas-Soċi kollha.

1.1

L-ebda wieħed mill-għanijiet msemmija fl-artiklu 1 ma għandu jintuża għall-iskop
ta‟ profitt u/jew għall-promozzjoni ta‟ xi interess privat.
L-ebda parti mid-dħul, kapital jew proprjetà tas-Soċjetà ma għandu jkun disponibbli
kemm direttament kif ukoll indirettament għal xi promotur, fundatur, membru,
amministratur, donatur jew xi interess privat ieħor.
Is-Soċjetà hi soċjetà independenti u awtonoma minn kull entità oħra u għandha
titqies bħala organizzazzjoni volontarja ai termini ta‟ l-Att Dwar lOrganizzazzjonijiet Volontarji (Kap. 492 tal-Liġijiet ta‟ Malta).
Dan l-artiklu 1 għandu jiġi interpretat fid-dawl ta‟ l-Att Dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji (Kap. 492 tal-Liġijiet ta‟ Malta).
Bandiera – Emblema tas-Società
Il-bandiera uffiċċjali li għandha tiġi mtella‟ fuq il-bejt tas-Società għandha tkun
dik tal-Gran Mastru La Valette, jiġifieri dik ħamra maqsuma f‟erba‟ kwadri
b‟salib irqiq isfar. Il-kwadru ta‟ fuq li jmiss ma‟ l-arblu u dak t‟isfel fuq barra
jkun fihom salib abjad. Il-kwadru ta‟ fuq ta‟ barra u dak t‟isfel li jmiss ma‟ larblu huma maqsuma b‟sinjal irqiq isfar li fihom ikun hemm pelikan abjad innaħa ta‟ l-arblu u l-iljun isfar in-naħa l-oħra.

1.2

1.3

1.4
2.

KAP II - SOĊJI
3.

Is-Società hija komposta minn Soċji effettivi, Soċji effettivi għall-għorhom,
Soċji Onorarji u corporate members.

3a)

Jistgħu jkunu Soċji Effettivi l-persuni kollha ‟l fuq minn sittax-il sena li, wara li
jkunu esegwew il-formalitajiet stabbiliti mill-Istatut, ikunu ammessi bil-ħlas biex
jiffurmaw parti mis-Società.
Jistgħu jkunu Soċji għall-għomorhom l-persuni kollha ‟l fuq minn ħamsin sena
fuq talba ta‟ l-istess soċju u li jkunu ilhom soċji effettivi għal-għaxar snin, ikunu
approvati bil-ħlas biex li jiġi ddeterminat mill-Kumitat minn żmien għall-żmien.
Jistgħu jkunu corporate members dawk l-għaqdiet, kumpaniji kummerċjali,
NGOs u entitajiet oħra li jagħtu kontribut fis-sena determinata mill-Kumitat tadDirezzjoni. Dan ir-rappreżentat jista jattendi għas-Seduti Ġenerali bħala
osservatur.
Bandist ma jkunx jista‟ jieħu sehem f‟xi diskussjoni dwar il-Banda f‟Seduta
Ġenerali u lanqas ma jista‟ jkun membru tal-Kumitat tad-Direzzjoni.

3b)

3c)

4.
5.

Ikunu kkunsidrati Soċji Onorarji dawk il-persuni li jiġu hekk dikjarati millKumitat tad-Direzzjoni fuq proposta ta‟ membru ta‟ l-istess Kumitat blapprovazzjoni ta‟ żewġ terzi ta‟ l-istess Kumitat tad-Direzzjoni. Is-Soċi Onorarji
għandhom drittijiet daqs tas-Soċji Effettivi barra li jkunu membri tal-Kumitat
tad-Direzzjoni.

6.

Għandu jinżamm reġistru u fih ikun hemm elenkati lista tas-Soċji, kemm Soċji
Effettivi u Soċji Onorarji.

7.

Min jirċievi xi rikompens finanzjarju għal xi xogħol li jkun għamel jew qiegħed
jagħmel għas-Società mhuwiex prekluż milli jkun Soċju Effettiv.

8.

Impjegat regolari „full time‟ b‟salarju fiss jew impjegat regolari „part time‟ ma
jkunx jista‟ jieħu sehem f‟xi diskussjoni relatata ma‟ l-impjieg tiegħu f‟Seduta
Ġenerali u lanqas ma jista‟ jkun membru tal-Kumitat tad-Direzzjoni.

9.

L-ammissjoni ta‟ soċji ġodda ssir skond ir-Regolamenti annessi ma‟ dan l-Istatut,
i.e. (Appendiċi A).

10.

Biex soċju jkollu dritt għall-vot u biex ikun jista‟ jiġi elett membru tal-Kumitat
tad-Direzzjoni jrid ikun Soċju Effettiv.

11.

Is-Soċji Effettivi jħallsu bil-quddiem dritt ta‟ dħul u rata kull sena jew pro rata
mid-data tas-sħubija kif jiġi stabbilit mill-Kumitat tad-Direzzjoni minn żmien
għal żmien.

12.

Is-sħubija fis-Soċietà hija obbligatorja għal sena li tibda mill-ewwel ġurnata taxxhar li jiġi wara l-ammissjoni. Tkun imġedda minn sena għall-oħra, jekk is-Soċju
ma jagħtix avviż tar-riżenja tiegħu bil-miktub lis-Segretarju għall-inqas ħmistaxil ġurnata qabel ma tagħlaq is-sena.

13.

Dawk is-Soċji li jkunu għalqu 75 sena jiġu eżenti mill-ħlas tas-sħubija. Dawn isSoċji jibqgħu jgawdu d-dritt tal-vot bħas-Soċji Effettivi però dawn is-soċji iridu
jkunu ilhom Soċji Effettivi mhux anqas minn għoxrin (20) sena.

14.

L-individwu propost għal Soċju u rrifjutat jew sbalottat ma jistax jerġa‟ jiġi
propost qabel ma tgħaddi sena, lanqas ma jkun jista‟ jiffrekwenta l-Każin taħt lebda skuża.

15.

Kull Soċju li ma jkunx ħallas ir-rata ta‟ sena sħubija bil-quddiem sa l-aħħar tassena kurrenti, għandu jiġi avżat b‟ittra reġistrata mis-Segretarju biex jiġi mitlub
iħallas fi żmien xahar. Lista ta‟ dawn is-Soċji tiġi moqrija mis-Segretarju flewwel Seduta tal-Kumitat. Jekk dan jonqos li jħallas wara li jkun ġie avżat tliet
snin konsekuttivi jitqies bħala dekadut filwaqt li jibqa‟ dejjem obbligat għall-ħlas
ta‟ l-arretrati tiegħu.

16.

Għar-riammissjoni ta‟ Soċju milqut mill-provediment Numru 15, id-dritt taddħul ikun skond Artiklu 11, u r-riamissjoni ssir l-istess bil-votazzjoni bħal dik ta‟
Soċji ġodda.

17.

Jekk il-kundizzjoni ta‟ xi Soċju tinbidel b‟mod illi l-konnessjoni tiegħu masSoċjetà ma tkunx mixtieqa, il-Kumitat tad-Direzzjoni jkollu d-dritt li jġiegħlu
jiddimetti. Soċju hekk milqut ikollu d-dritt li jappella bil-miktub fi żmien
ħmistax-il ġurnata mid-deċiżjoni tal-Kumitat, għas-Seduta Ġenerali li jkun imiss,
u sadattant ikun jista‟ jibqa‟ jgawdi d-drittijiet kollha ta‟ Soċju.

18.

Is-Soċji jistgħu jdaħħlu fil-Każin persuni minnhom magħrufa u jieħdu kull
responsabiltà għall-kondotta tagħhom. F‟każijiet partikolari, is-Segretarju jista‟
jżomm dan il-permess, iżda huwa obbligat iressaq il-kwistjoni għad-deċiżjoni
tal-Kumitat tad-Direzzjoni fl-ewwel Seduta. Il-persuna li jiġi mogħti l-permess
jista‟ jiffrekwenta l-Każin sa tliet darbiet, u wara dan iż-żmien għandu jiġi
nfurmat mis-Segretarju li biex jiffrekwenta l-Każin irid jkun Soċju Effettiv.

KAP III - KUMITAT TAD-DIREZZJONI
19.

L-ebda Soċju ma jista‟ jkun kandidat għall-elezzjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni
jekk:
(a)

ma jkunx ilu għall-inqas tlett snin Soċju Effettiv immedjatament qabel innominazzjoni tiegħu ta‟ kandidat għall-elezzjoni;-u

(b)

ikun impjegat regolari „full time‟ b‟salarju fiss jew impjegat regolari „part
time‟ mas-Società; u

(c)

ikun membru tal-Parlament jew kandidat għall-Elezzjoni Ġenerali ma xi
partit politiku.

20.

Id-Direzzjoni tal-Każin u tal-Banda hija fdata lill-Kumitat magħmul minn tnax
(12) il-Membru, li minnhom ħamsa huma Uffiċjali, jiġifieri l-President, il-Viċi
President, is-Segretarju, il-Kaxxier u d-Direttur Ġenerali.

21.

(a) Il-President jiġi elett f‟Seduta Ġenerali msejħa għal dan l-iskop fix-xahar ta‟
Ottubru u l-elezzjoni għall-President tkun imexxija mill-Kummissjoni Elettorali
u ssir kull sentejn.

22.

(b)

Jippresedi f‟din is-seduta il-viċi President jew xi Membru tal-Kumitat li ma
jkunx propost għal din il-kariga.

(c)

Għandhom jintalbu nominazzjonijiet għal din il-kariga għall-inqas
ħmistax-il ġurnata qabel id-data ta‟ l-elezzjoni. Kull nomina trid tasal sitt
ijiem qabel id-data tas-Seduta Ġenerali.

(d)

Jekk ikun hemm żewġ nomini, jiġi elett dak li jikseb maġġoranza relattiva.
Jekk ikun hemm aktar minn tnejn, tinżamm elezzjoni u jiġi eliminat dak ta‟
l-aħħar sakemm jibqgħu tnejn biex tinkiseb il-maġġoranza meħtieġa.

(e)

Kull kandidat hekk propost u debitament sekondat irid ikun ilu ta‟ l-anqas
erbgħa snin Soċju Effettiv immedjatament qabel in-nominazzjoni tiegħu
għal din il-kariga.

(f)

F‟każ li tivvaka l-kariga ta‟ President qabel it-terminu ta‟ sentejn , għandha
tissejjah Seduta Ġenerali u elezzjoni għal-ħatra ta‟ President ġdid mhux
aktar tard minn xahrejn wara.

(g)

F‟kull każ, il-Viċi President jidħol minflok il-President sakemm issir
elezzjoni oħra.

(h)

Il-President elett ma jistax iżomm l-istess kariga għall-aktar minn tlett
termini konsekuttivi ta‟ sentejn il-waħda.

L-Elezzjoni ta‟ ħdax (11)-il membru oħra tal-Kumitat tad-Direzzjoni ssir skond
ir-Regolamenti kif inhuma mfissra f‟Appendiċi „B‟ ta‟ dan l-Istatut. F‟każ li
lanqas jintlaħaq in-numru ta‟ (11), il-kumitat jista jaħtar hu l-kumplament talmembri bħala co-opted skond l-istess artiklu ta‟ l-Istatut mingħajr id-dritt tal-vot.
Il-Kumitat tad-Direzzjoni jista‟ jaħtar ukoll membri co-opted f‟każ meta ebda
membru elett fil-kumitat ma jkun irid jassumi kariga ta‟ uffiċjal. F‟dan il-każ ilmembru co-opted ikollu dritt għal vot u mhux hu intitolat għal xi remunerazzjoni

mis-Società. F‟Każ ta‟ bżonn, il-Kumitat tad-direzzjoni jista jaħtar ukoll persuna
ta‟ fiduċja tiegħu li tista ma tkunx membru tas-Soċjeta, mingħajr id-dritt tal-vot.
23.

Fl-ewwel Seduta tal-Kumitat tad-Direzzjoni, li għandha ssir mhux aktar tard
minn tmint ijiem wara li jkun elett il-Kumitat kollu, dan għandu jinnomina:
(a)

24.

Viċi President, Segretarju, Kaxxier, Direttur Ġenerali, Assistent Segretarju,
Assistent Kaxxier, Assistent Direttur Ġenerali, Arkivista, Direttur Billiards
u logħob ieħor, Direttur Bar, Direttur Sala Lettura, Direttur Relazzjonijiet
Pubbliċi (PRO) u Diretturi oħra li l-Kumitat jidhirlu li jkunu meħtieġa.

Jiġu mwaqqfa wkoll il-Kummissjonijet li ġejjin:
(i)

Kummissjoni Banda bl-iskop kif jidher f‟Kap VI.

(ii)

Kummissjoni Zgħażagħ bl-iskop kif jidher f‟Kap VII.

(iii) Kummissjoni Ħidma Reliġjuża, bi skop ta‟ preparazzjoni u organizazzjoni
tal-ħidmiet reliġjużi afdati mill-Kumitat tad-Direzzjoni.
(iv) Kummissjoni Festini u attivitajiet Kulturali kif ukoll Kummissjonijiet
oħrajn li jistgħu jkunu meħtieġa għall-okkażjonijiet speċjali.
(v)

Kummissjoni Dixxiplina maħtura għal skop ta‟ l-Artiklu numru 96 u
magħmula mill-membri Uffiċjali u mill-Assistenti tagħhom. Deċiżjonijiet
meħuda f‟din il-Kummissjoni għandhom jiġu mgħarrfa lill-Kumitat flewwel Seduta. Jattendi f‟din il-kummissjoni ukoll id-Direttur responsabbli
mill-każ.

25.

Il-Kumitat tad-Direzzjoni għandu jiltaqa‟ għall-inqas darba fix-xahar u l-quorum
ikun ta‟ sitta (6) membri li minnhom wieħed irid ikun Uffiċjal.

26.

Fin-nuqqas tal-President u tal-Viċi President, jippresjedi s-Seduta l-membru li
jiġi elett minnha. Fin-nuqqas tas-Segretarju u ta‟ l-Assistent Segretarju, dawk
preżenti jaħtru Segretarju proviżorju minn fosthom.

27.

Is-Seduti tal-Kumitat tad-Direzzjoni jkunu avżati mis-Segretarju permezz ta‟
ċirkulari jew b‟sistema oħra elettronika mhux anqas minn tlett ijiem qabel ilġurnata ffissata għas-Seduta, barra mill-każijiet urġenti. Din iċ-ċirkulari għandha
tindika d-data, il-ħin u l-Aġenda.

28.

Is-Seduti jkunu msejħa mis-Segretarju b‟arranġament meta jkun possibbli, minn
qabel, mal-President.

29.

Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat tad-Direzzjoni jittieħdu bil-maġġoranza tal-voti;
b‟talba anki ta‟ wieħed mill-Membri, il-votazzjoni tkun sigrieta.

30.

Il-Membri tal-Kumitat tad-Direzzjoni huma obbligati jżommu l-akbar segretezza
fuq dak li jintqal jew isir waqt is-Seduti tal-Kumitat. Kull membru li jonqos minn
dan jista‟ jiġi sospiż jew imkeċċi mill-Kumitat, biss ikollu d-dritt li jappella middeċiżjoni tal-Kumitat f‟Seduta Ġenerali.

31.

Kull membru tal-Kumitat li jonqos li jattendi għal Seduta, għandu jagħti
ġustifikazzjoni sa mhux aktar tard mis-Seduta li jkun imiss. Din il-

ġustifikazzjoni trid tkun aċċettabli mill-Kumitat. Min jonqos minn tliet Seduti
mingħajr ġustifikazzjoni ammessa bħala sodisfaċenti mill-istess Kumitat,
awtomatikament jiġi kkunsidrat bħala dimess. Dan ikollu dritt jappella għal
Seduta Ġenerali fi żmien ħmistax il-ġurnata. Jekk il-membru jirtira l-appell wara
li tkun issejħet is-Seduta Ġenerali il-membru jrid jagħmel tajjeb għal dawk lispejjeż li jkunu saru. Jekk ma jkunx hemm appell jew f‟każ ta‟ appell, is-Seduta
Ġenerali tikkonferma d-deċiżjoni tal-Kumitat. Il-Kummissjoni Elettorali tiġi
mgħarrfa biex tipproċedi għall-elezzjoni ta‟ membru biex jokkupa l-post vojt
skond ir-regolamenti ta‟ l-Elezzjoni.
32.

L-Assistent Segretarju, l-Assistent Kaxxier u l-Assistent Direttur Ġenerali
jissostitwixxu fejn ikun hemm bżonn lil dawk li jokkupaw dawn il-karigi. Jekk
xi wieħed mill-Membri Uffiċjali msemmija ma jkunx jista‟ jattendi għad-doveri
tiegħu, dan għandu javża lill-Assistent tiegħu biex jattendi minfloku.

33.

Il-Kumitat tad-Direzzjoni jiddeċiedi f‟okkażjonijiet speċjali u skond iċċirkostanzi, min għandu jirrapreżenta lis-Società fil-każ li l-Membri Uffiċjali ma
jkunux jistgħu jkunu preżenti.

34.

Il-Kumitat jibqa‟ fil-kariga sakemm jintgħażel il-Kumitat il-ġdid.

KAP IV - MEMBRI UFFIĊĊJALI
35.

Il-President, jew min ikun qed jaġixxi floku, jippresjedi s-Seduti Ġenerali u
dawk tal-Kumitat tad-Direzzjoni. Huwa jivvota biss fil-każ li l-voti jkunu
ugwali.

36(a) Il-Viċi President huwa wkoll uffiċjal u jaġixxi flok il-President meta dan ikun
assenti.
36.

37.

Is-Segretarju, malli jkun komplut il-Kumitat
(a)

għandu jippubblika l-formazzjoni tiegħu fil-ġurnali;

(b)

iżomm il-korrispondenza;

(c)

iżomm il-minuti tas-Seduti Ġenerali u dawk tal-Kumitat tad-Direzzjoni;

(d)

jirrappreżenta lis-Società quddiem il-Qrati;

(e)

jiffirma hu, (jew l-Assistent tiegħu fl-assenza tas-Segretarju) kull
korrispondenza jew avviż tas-Società.

(f)

jagħti Rapport Amministrattiv tal-perjodu ta‟ qabel fl-ewwel Seduta
Ġenerali tas-sena u jagħti informazzjoni ta‟ l-attendenza tal-membri filkumitat.

(g)

jara li s-Soċji u l-mistednin tagħhom iġibu rwieħhom tajjeb;

Il-Kaxxier
(a)

(b)

Il-Kaxxier għandu jieħu ħsieb id-dħul u l-ħlas kollu li jsir. Il-Bandisti
għandhom jitħallsu direttament permezz ta‟ cheques;
iżomm il-kotba kontabbli tas-Società;

Comment [PS1]: Trid issir emenda talfrekwenza meta jiġu mħallsa l-bandisti.

(c)

ma jonfoqx matul is-sena kollha aktar minn €1500 mingħajr il-kunsens talKumitat tad-Direzzjoni, minbarra mill-ispejjeż kurrenti.

(d)

jippreżenta lill-Kumitat darba kull sitt xhur prospett tas-sitwazzjoni
finanzjarja tas-Società li tkun ġiet verifikata minn tliet reviżuri li jkunu
nominati għal-sena mill-ewwel Seduta Ġenerali. Dawn ir-reviżuri jkollhom
l-obbligu li jeżaminaw il-kotba u d-dokumenti relattivi. Il-Balance Sheet u
l-Income & Expenditure Account u għandhom ikunu ċċertifikati minn
Awditur kwalifikat. Min jagħmel dan iċ-ċertifikat m‟għandux ikun
Membru tal-Kumitat;

(e)

jinforma lill-Kumitat tad-Direzzjoni darba fix-xahar bl-infieq li jkun sar
fix-xahar ta‟ qabel wara li jkunu ġew verifikati mill-accountant tas-Soċjeta;

(f)

jagħti lis-soċi rendikont finanzjarju ta‟ l-amministrazzjoni tiegħu f‟Seduta
Ġenerali li tkun ġiet verifikata mit-tlett reviżuri kull sena. Kopja ta‟ dan irrendikont għandha tiġi mogħtija qabel, lil kull Membru tal-Kumitat tadDirezzjoni f‟seduta msejħa apposta biex fiha dan ir-rendikont jiġi diskuss u
approvat. Il-firma tas-Segretarju għan-nom tal-Kumitat tkun is-sinjal ta‟
approvazzjoni.
Kull membru li jrid aktar informazzjoni dwar ir-rendikont għandu
javviċina l-Kaxxier. Avviż dwar dan jidher fin-notice board tas-Soċjeta u
jintbgħat fiċ-ċirkulari.
Mal-minuti tas-Seduta Ġenerali tinżamm ukoll kopja ta‟ dan ir-rendikont;

(g)

jikri bl-awtorizzazzjoni tal-Kumitat il-beni li jista‟ jkollha s-Società għażżmien u bil-kundizzjonijiet ta‟ l-okkażjoni li jiġu stabbiliti mill-Kumitat;

(h)

iżomm lista ta‟ l-oġġetti kollha li jinsabu fil-Każin, u inventarju ta‟ loġġetti li huma ta‟ valur, kif ukoll lista ta‟ l-istrumenti tal-Banda u lil liema
Bandisti jkunu ġew mislufa;

(i)

ma jżommx f‟idejh aktar minn elf euro u jiddepożita l-bilanċ f‟bank għannom tas-Società.

(j)

Il-kaxxier flimkien mal-kumitat tad-direzzjoni għandhom iħejju budget bi
spejjeż għas-sena kurrenti ftit wara l-elezzjoni tal-kumitat il-ġdid.

38.

Il-Kumitat jista‟ jonfoq matul is-sena għal-spejjeż straordinarji ammont li ma
jeċċedix 7,000 euro eskluż kull ammont li jkun inġabar għal xi skop speċifiku.
Meta jkun intefaq dan l-ammont u jkunu neċessarji spejjeż oħra straordinarji,
tkun meħtieġa l-approvazzjoni ta‟ Seduta Ġenerali.

39.

L-ebda sbank ma jista‟ jsir mingħajr il-firma tal-kaxxier u wieħed minn fost ilPresident, il-Kaxxier u s-Segretarju. Fil-każ ta‟ assenza fit-tul ta‟ xi wieħed
minnhom, l-assistent kaxxier, l-assistent segretarju jew il-viċi President jieħdu
posthom matul din l-assenza.

40.

Hija responsabbiltà tal-Kaxxier li jikkontrolla kwalunkwe transazzjoni ta‟ flus.

41.

Il-Kumitat jista‟ jaħtar eżattur biex jiġbor is-sħubija u din il-persuna tingħata rata
ta‟ ħlas kif jiġi deċiż mill-Kumitat tad-Direzzjoni.

42.

Id-Direttur Ġenerali
(a)

Għandu jieħu ħsieb li jkollu taħt idejh iċ-ċwievet kollha u l-Inventarju;

(b)

li l-Każin jinżamm fi stat ta‟ ndafa u li jkun miftuħ skond kif jistabilixxi lIstatut;

(c)

li l-impjegati jaqdu dmirijiethom u josservaw il-ħinijiet tax-xogħol
tagħhom, kif ukoll juru rispett lejn membri tal-Kumitat u lejn is-Soċji;

(d)

jieħu dawk il-provvedimenti li hemm f‟Artiklu Numru 96.

L-uffiċċjali eletti ma jistgħux iżommu l-istess kariga għall-aktar minn ħames snin
konsekuttivi eskluż il-President.

KAP IVa - KUNSILL AMMINISTRATTIV
Il-kunsill amministattiv huwa kompost mill-membri uffiċjali u dawn għandhom
jiltaqgħu kull meta tkun il-ħtieġa u l-bżonn. Dawn jistgħu isejħu għall-kwalunkwe
membru tal-kumitat tad-direzzjoni.

KAP V – KUMMISSJONIJIET
KUMMISSJONI ELETTORALI
43.

Il-Kummissjoni Elettorali tkun eletta f‟Seduta Ġenerali li ssir f‟Ottubru. Hija
tkun iffurmata minn seba‟ (7) Soċi, tlieta minnhom magħżula mill-Kumitat u
erba‟ oħra mis-Seduta Ġenerali. Is-sebgħa flimkien għandhom jiltaqgħu fi żmien
ħmistax-il ġuranta mill-elezzjoni tagħhom ħalli jlestu skond il-proċedura ta‟ lAppendiċi „B‟ għall-elezzjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni l-ġdid. Il-quorum ta‟
din il-Kummissjoni jkun ta‟ erba‟ (4) membri,u fl-ewwel Seduta tagħha
jintgħażel President u Segretarju minn fost l-istess Membri.

44.

Il-Kummissjoni Elettorali tibqa‟ fil-kariga għa-sena, f‟każ ta‟ elezzjoni parzjali
tieħu ħsieb tagħmel dak li huwa meħtieġ skond ma hu stabbilit fl-istatut rigward
l-għażla tal-Kumitat. Il-membri tal-Kummissjoni Elettorali ma jistgħux ikunu la
kandidati għall-Kumitat u lanqas membri ta‟ xi Kummissjoni oħra, ħlief ta‟
Kummissjoni speċjali u temporanja.

45.

F‟każ li l-post ta‟ reviżur u/jew ta‟ xi membru tal-Kummissjoni Elettorali minn
dawk nominati mis-Seduta Ġenerali jiġi vakant, din il-kariga tiġi mimlija millKumitat td-Direzzjoni. Din il-għażla tibqa‟ valida sakemm tiġi kkonfermata jew
mibdula fl-ewwel Seduta Ġenerali.

46.

Il-Kummissjonijiet, barra minn dik Elettorali u dawk nominati f‟Seduta Ġenerali,
ikunu nominati u eventwalment imneħħija mill-Kumitat tad-Direzzjoni.

47.

Il-Kummissjonijiet jistgħu, bl-approvazzjoni tal-Kumitat, jaghmlu r-regolamenti
tagħhom.

48.

In-numru tal-persuni li jiffurmaw il-Kummissjonijiet barra minn dawk talKummissjoni Banda, u tal-Kummissjoni Elettorali, irid ikun stabbilit millKumitat tad-Direzzjoni.

49.

Il-Kummissjonijiet kollha, barra dik elettorali, irid ikun fihom mill-anqas
membru uffiċjali u żewġ membri tal-Kumitat.

50.

Il-President u s-Segretarju ta‟ kull Kummissjoni jiġu magħżula minn fost ilmembri ta‟ l-istess Kummissjoni.

51.

Il-Kummissjonijiet kollha għandhom iżommu l-minuti tas-Seduti tagħhom.

52.

Kull membru tal-Kumitat u tal-Kummissjoni, huwa responsabbli u għandu
jżomm fi stat tajjeb dawk id-dokumenti u oġġetti oħra li jiġu afdati lilu waqt ilqadi tad-dmirijiet tiegħu.

KUMMISSJONI BANDA
53.

(a)

(b)

Tkun komposta minn sitt membri tal-Kumitat li huma: 4 Membri
Uffiċjali (Viċi-President, Segretarju, Teżorier, Direttur Ġenerali), lArkivista u membru ieħor tal-Kumitat flimkien ma‟ tlett soċi
effettivi. Il-quorum ikun ta‟ ħamsa, li minnhom erbgħa jridu jkunu
membri tal-Kumitat. Is-Segretarju tal-Kummissjoni jsejjaħ is-Seduti.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Tipprovdi għal kull ma jinħtieġ għat-tmexxija tal-Banda.
Tieħu passi dixxiplinari ma‟ dawk il-Bandisti u Allievi li jonqsu middmirijiet tagħhom, skond Artiklu Numru 63.
Tieħu ħsieb l-ammissjoni jew sospensjoni ta‟ Bandisti Allievi, wara
li jittieħed il-parir tas-Surmast Direttur.
Id-delegat banda jew assistent tiegħu għandhom jattendu għallkunċerti li jsiru, u jara li tinżamm rassenja ta‟ l-attendenza talBandisti, liema kopja tar-rassenja għandha tkun mgħoddija għallattenzjoni tal-Kaxxier, tas-Surmast Direttur u l-Kummissjoni Banda.
Tiddelega membri biex jassistu għall-programmi u li tieħu ħsieb li lpost magħżul għall-esekuzzjoni tal-programm ikollu dak li huwa
meħtieġ biex il-Banda ddoqq bl-akbar effiċjenza.
Id-delegat tal-banda jieħu ħsieb li l-bandisti jkunu preżenti u fil-ħin.
Tieħu ħsieb li l-istrumenti mużikali u oġġetti oħra mislufa lillBandisti jkunu kollha miżmuma fi stat tajjeb u għal dan l-iskop jiġi
aġġornat l-inventarju tal-inqas darba fis-sena.
Tieħu ħsieb li ta‟ lanqas kull sentejn l-arkivista flimkien mal-membri
tal-kummissjoni jaġġornaw l-Inventarju ta‟ l-Arkivju tal-mużika tasSocietà.

(ċ) Is-Segretarju tal-Kummissjoni Banda huwa obbligat jagħmel rapport lillKumitat dwar ix-xogħol tal-Kummissjoni darba kull sena.
54.

(a) L-Arkivista jieħu ħsieb il-kura tal-mużika proprjetà tas-Società, u għandu
jżomm elenku tagħha. Ma jistax jislef din il-mużika mingħajr il-permess talKumitat tad-Direzzjoni. L-Arkivista għandu d-dritt jaħtar assistent tiegħu min
fost is-soċi sabiex jgħinu fl-arkivju. Dan issir bl-approvazjoni tal-Kumitat tadDirezzjoni.
(b) L-Arkivista jkun ukoll responsabbli għall-Iskola Mużikali.

55.

Biex tilħaq il-għan tagħha, (Artiklu 1(a)) is-SOC. FIL. NAZ.“LA VALETTE”
għandu jkollha possibilment Banda u Skola Mużikali. Il-Banda għandha skop
unikament artistiku u b‟esekuzzjoni fil-pubbliku. L-Iskola Mużikali tieħu ħsieb

it-tagħlim teoretiku u prattiku ta‟ mużika għall-Allievi u Bandisti.
56.

Il-Kumitat tad-Direzzjoni biss għandu d-dritt li jistabbilixxi meta u fejn għandha
tieħu sehem il-Banda, kif ukoll liema remunerazzjoni jew le għandha tirċievi
għal kull Servizz.

57.

Is-Surmast Direttur
(a) Is-Surmast Direttur jiddependi direttament mill-Kumitat tad-Direzzjoni skond
kuntratt li jkun magħmul.
(b) Huwa responsabbli għad-direzzjoni teknika u artistika tal-Banda, u għattmexxija ta‟ l-Iskola Mużikali.
(c) Jissottometti għall-approvazzjoni
provvedimenti li jidhirlu meħtieġa.

tal-Kummissjoni

Banda

dawk

il-

(d) Jissottometti għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni Banda programmi mużikali
magħżul u jaħseb għall-formazzjoni ta‟ l-Arkivju.
(e) Għall-aħjar effiċjenza tal-Banda jagħmel dak in-numru ta‟ provi li jidhirlu
meħtieġa.
(f) Jobbliga l-Bandisti, jekk jidhirlu meħtieġ, biex
perfezzjonament, u jista‟ anki jbiddlilhom l-istrument.

jattendu

kors

ta‟

(g) F‟Diċembru ta‟ kull sena jagħti lill-Kumitat tad-Direzzjoni rapport dettaljat
dwar il-progress tal-Banda u ta‟ l-Iskola Mużikali.
(h) Jattendi għas-Seduti tal-Kummissjoni Banda meta jkun imsejjaħ.
58.

59.

60.

(a) Il-Kumitat tad-Direzzjoni jaħtar jew ineħħi lis-Surmast Direttur, wara li jieħu
l-parir tal-Kummissjoni Banda. Din id-deċiżjoni trid tikseb l-approvazzjoni tasSeduta Ġenerali.
(b) Fil-każ li l-kariga ta‟ Surmast Direttur tkun vakanti, il-Kummissjoni Banda
tipproponi fi żmien xahar Direttur provviżorju għall-approvazzjoni tal-Kumitat
tad-Direzzjoni. Il-Kumitat għandu jieħu ħsieb li fl-iqsar żmien possibbli jaħtar
Surmast Direttur effettiv.
F‟każ li s-Surmast Direttur ma jkunx jista‟ jattendi, għandu jiddelega l-Assistent
Direttur. Jekk għal xi raġuni dan ma jkunx jista‟ jsir, il-Kummissjoni Banda
għandha tipproponi sostitut lill-Kumitat tad-Direzzjoni.
L-Assistent Surmast Direttur
(a)

Ikun nominat mill-Kumitat tad-Direzzjoni fuq proposta tal-Kummissjoni
Banda, u b‟konsultazzjoni mas-Surmast Direttur.

(b)

Jgħin lis-Surmast Direttur u jimxi fuq l-istruzzjonijiet tiegħu.

(c)

Jidderiġi l-Banda fil-Kortej u fl-Isfilati.

(d)

Għall-ordni u d-dixxiplina jkun assistit mill-Kummissjoni Banda.

(e)

Fil-każ kontemplat fl-Artiklu Numru 59 (b) l-Assistent Surmast Direttur
jaqdi d-dmirijiet ta‟ Surmast Direttur sakemm jiġi maħtur Surmast

Provviżorju jew effettiv.
61.

62.

Il-Bandisti
(a)

Ikunu skritturati taħt il-kundizzjonijiet li l-Kummissjoni Banda jidhrilha
xierqa u bl-approvazzjoni tal-Kumitat.

(b)

Ma jonqsux għall-provi u programmi mingħajr ma jieħdu minn qabel ilpermess tas-Surmast Direttur jew tad-delegat banda.

(c)

Għandhom jattendu puntwalment fil-post u l-ħin indikat lilhom kemm
għall-provi kif ukoll għall-programmi

(d)

Għandhom ikunu konformi dwar l-ilbies tagħhom skond id-direttivi
maħruġa mill-Kummissjoni Banda.

(e)

Għandhom joqogħdu għall-ordnijiet tas-Surmast Direttur.

(f)

Ikunu responsabbli għall-istrumenti u għal dawk l-oġġetti lilhom mislufa
waqt li għandhom jieħdu ħsieb u kura tagħhom.

(g)

Dawk il-Bandisti li jattendu għall-provi u ma jattendux għall-programm,
mingħajr ma jagħtu ġustifikazzjoni approvata mill-Kummissjoni Banda,
ma jitħallsux tal-provi.

(h)

Bandist li jiġi mkeċċi, jew li jirreżenja, huwa obbligat jirritorna
immedjatament kull oġġett li kien ġie misluf lilu mis-Società.

(i)

Bandist imkeċċi jitlef kull dritt li jista‟ jkollu mas-Società.

Bandisti li jonqsu mid-dmirijiet tagħhom ikunu suġġetti, fuq deċiżjoni talKummissjoni Banda għal dawn il-miżuri dixxiplinarji:
(a)

Ammonizzjoni;

(b)

Multa ta‟ mhux aktar minn €15 għall kull nuqqas;

(c)

Tkeċċija mill-Banda; Bandist milqut mis-sub artiklu (ċ) jista‟ jappella lillKumitat tad-Direzzjoni fi żmien għaxart ijiem mid-data li jiġi avżat bilmiżuri meħuda.

63.

Bandist huwa wkoll suġġett għad-dispożizzjonijiet ta‟ Artiklu numru 96 waqt li
jkun responsabbli għal kull dannu li jikkawża lis-Società.

64.

Bandist li joffri s-servizz tiegħu mingħajr ħlas, igawdi l-benefiċċji kollha ta‟
Soċju Effettiv mingħajr l-obbligu tal-ħlas tas-sħubija. Dan iżda għandu josserva
r-regolamenti kollha li jolqtu lill-Bandisti.

65.

Fl-Iskola Mużikali jiġu mgħallma t-teorija u l-prattika tal-mużika mis-Surmast
Direttur jew Assistent/i tiegħu.

66.

Il-Kumitat tad-Direzzjoni fuq proposta tal-Kummissjoni Banda jinnomina
Assistent jew Assistenti għall-istudju tekniku ta‟ listrumenti asd ancia jew ottoni.
Id-dmirijiet ta‟ dan/dawn ikunu mogħtija lilu/lilhom mis-Surmast Direttur, skond
Artiklu numru 58 (b).

67.

L-Allievi Bandisti jkunu:
(a)

Ammessi fl-Iskola Mużikali fuq talba formali lill-Kumitat tad-Direzzjoni u
mgħoddija għall-attenzjoni tal-Kummissjoni Banda.

(b)

It-tagħlim fl-Iskola jingħata mingħajr ħlas.

(c)

L-Allievi għandhom joqogħdu għall-kundizzjonijiet tal-Kuntratt li jsir
bejnhom u s-Società bil-garanzija ta‟ persuna oħra approvata mill-Kumitat,
liema persuna tista‟ tiġi mitluba tagħmel depożitu li jiġi ffissat minn żmien
għal-żmien, għal dan il-għan.

(d)

L-Allievi għandhom jieħdu ħsieb u kura ta‟ l-oġġetti lilhom fdati.

(e)

L-Allievi għandhom jagħtu s-servizz tagħhom b‟xejn lill-Banda għal
sentejn minn meta jiġu ammessi fil-Banda.

(f)

L-Allievi jridu joqogħdu għall-istess obbligi u jkunu suġġetti għall-istess
miżuri dixxiplinari msemmija fl-Artiklu numru 62 (a) sa (f), (h) u (i)

Saġġi

68.

Għall-anqas darba kull tliet snin is-Surmast Direttur bil-għajnuna ta‟ l-Assistent/i
tiegħu, għandu jieħu ħsieb biex jingħata Saggio lis-Società bl-Allievi u
Bandisti/Allievi. Id-data tas-Saggio għandha tkun magħżula mis-Surmast
Direttur bl-approvazzjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni. Dawk li jieħdu sehem
jingħataw ċertifikat.

KUMMISSJONI ŻGĦAŻAGĦ
a) Tkun komposta minn nukleju ta‟ żgħażagħ flimkien ma membru uffiċjali u żewġ
membri tal-Kumitat.

b) In-numru tal-membri għandu jkun stabillit mill-Kumitat tad-Direzzjoni. L-eta`
tal-membi għandha tkun bejn it-18 u l-40 sena.
c) Il-Kummissjoni tista bl-approvazzjoni tal-Kumitat tagħmel r-regolamenti tagħha.
d) Il-President u s-Segretarju tal-Kummissjoni jiġu magħżula minn fost il-membri ta’ listess Kummissjoni.

e) Il-Kummissjoni għandha iżomm l-minuti tas-Seduti tagħha.
f)

Kull membru tal-Kummissjoni, huwa responsabbli u għandu jżomm fi stat tajjeb dawk
id-dokumenti u oġġetti oħra li jiġu afdati lilu waqt il-qadi tad-dmirijiet tiegħu.

KAP VI - BILLIARDS U LOGĦOB IEĦOR
69.

Id-Direttur Billiards huwa obbligat li ta‟ lanqas darba fis-sena jorganizza

Kompetizzjoni tal-Billiards u/jew Snooker għal kull klassi ta‟ ġugaturi fost isSoċi.
70.

Il-klassifikazzjoni tas-Soċi li jieħdu sehem f‟xi kompetizzjoni tkun f‟idejn idDirettur Billiards.
(a)

Soċju li jkun reġistrat ma‟ clubs barranin f‟kompetizzjonijiet li s-Società
tkun qed tiġi wkoll rappreżentata, jitlef id-dritt li jilgħab billiards fil-Każin.

(b)

Soċju li jirreġistra bħala individual ma‟ clubs barranin f‟kompetizzjoni li sSocietà tkun qed tiġi wkoll rappreżentata, jitlef id-dritt li jilgħab billiards
fuq il-mejda tal-kompetizzjoni, sakemm ikun qed jieħu sehem fiha.

71.

Huwa dover tad-Direttur Billiards li jara li r-regolamenti maħruġa minn żmien
għal żmien mill-Kumitat dwar logħob fil-Każin, ikunu osservati mis-Soċi.

72.

Kull tilwima jew ilment li jinqala‟ bejn Soċi waqt logħob għandha titressaq bilmiktub mhux aktar tard minn jumejn mid-data tat-tilwima jew l-ilment quddiem
id-Direttur Billiards għad-deċiżjoni tiegħu li wkoll trid tingħata bil-miktub. Din
iżda tkun appellabbli quddiem il-Kumitat basta l-appell isir bil-miktub fi żmien
tlett ijiem minn dakinhar tad-deċiżjoni.

KAP VII - TOMBLA
73.

(a) Is-Segretarju, Kaxxier u Direttur Ġenerali flimkien ikunu responsabbli għallamministrazzjoni tat-tombla.
(b) Il-Kumitat jagħżel numru ta‟ Soċi, u fin-nuqqas ta‟ Soċi wkoll persuni oħra
biex jaħdmu t-tombla skond ma jidhirlu meħtieġ minn żmien għal żmien.
(ċ) Il-Kumpens ta‟ dawk li jaħdmu fit-tombla ikun iffissat mill-Kumitat tadDirezzjoni bi dritt ta‟ Appell għas-Seduta Ġenerali.
(d) L-ispejjeż inklużi dawk tal-caller u repeater li jsiru waqt it-tombla jinqasmu
f‟parti ugwali bejn is-Soċi li jaħdmu ttombla u s-Società.
(e) Il-caller u r-repeater ukoll jekk ikunu Soċi, ma jidħlux taħt (b), (ċ) u (d); iżda
l-ħlas tas-servizzi li jagħtu jkun iffissat mill-Kumitat tad-Direzzjoni.

KAP VIII - PROPRJETÀ TAS-SOCIETÀ
74.

Għandu jinżamm inventarju tal-proprjetà tas-Società li kopja tiegħu tinżamm
għand il-Kaxxier (Artiklu 38 (ħ)) kopja oħra tinżamm għand id-Direttur Ġenerali
(Artiklu 43 (a)). Dan l-Inventarju għandu jiġi aġġornat kull ħames (5) snin u lKumitat tad-Direzzjoni jkollu d-dritt jivverifikah fuq talba anke ta‟ membru
wieħed.

75.

F‟każ li s-Società tkun kostretta xxolji, l-oġġetti ta‟ valur u rikordji għandhom
jiġu depożitati f‟Bank li jkollu kustodju tagħhom sakemm is-Società terġa‟ tiġi
mwaqqfa.
L-oġġetti u mobbli kollha li ma jkunux milqugħa bħala depożitu
għandhom jinbiegħu u r-rikavat tagħhom depożitat fl-istess Bank,
interessi tiegħu jitħallsu l-ispejjeż tal-kustodja.
Jekk wara ħamsa u għoxrin sena mix-xoljiment tas-Società din ma
mill-ġdid, id-depożiti mal-Bank ta‟ kwalunkwe natura jiġu sbankati
kollha mibjugħa.

mill-Bank
biex milltitwaqqafx
u l-oġġetti

Ir-rikavat u bilanċ ta‟ flus għandu jiddevolvi lil organizzazzjoni volontarja,
awtonoma u independenti oħra li tħaddan għanijiet simili għas-Soċjetà.

KAP IX - SEDUTI ĠENERALI
76.

Seduta Ġenerali tissejjaħ fix-xahar ta‟ April biex jiġi ppreżentat u approvat
Rapport Amministrattiv mis-Segretarju u dak finanzjarju mill-Kaxxier; u fixxahar ta‟ Ottubru ta‟ kull sentejn għall-Elezzjoni tal-President u tal-Kummissjoni
Elettorali.

77.

Għandha tissejjaħ Seduta Ġenerali Straordinarja fuq talba bil-miktub u ffirmata
minn mhux inqas minn ħamsin (50) Soċju jew seba‟ (7) Membri tal-Kumitat tadDirezzjoni li trid tintbagħat lis-Segretarju. Dan ikun obbligat li jsejjaħ Seduta talKumitat tad-Direzzjoni fi żmien għaxart ijiem minn mindu tasallu t-talba. IlKumitat hekk imlaqqa‟ għandu jiffissa d-data tas-Seduta Ġenerali mitluba, fi
żmien ħmistax-il ġurnata.

78.

L-aġenda ta‟ kull Seduta Ġenerali għandha tintbagħat lis-Soċi kollha u titwaħħal
fuq in-Notice Board tal-Każin, mhux anqas minn tmint ijiem qabel id-data ta‟ listess Seduta. Jekk wieħed jew aktar mis-Soċji ma jkunux irċevew aġenda, dan
ma jagħtix lok għall-annullament ta‟ l-istess Seduta Ġenerali

79.

Il-quorum tas-Seduti Ġenerali għandu jkun ta‟ tlettin (30) Soċju. Jekk ma jkunx
hemm dan in-numru fil-ħin avżat fiċ-ċirkulari, is-Seduta ssir nofs siegħa wara
bin-numru ta‟ Soċi preżenti, basta dawn ma jkunux anqas minn ħmistax (15).
Għall-approvazzjoni ta‟ nfieq ta‟ flus jew għall-fini ta‟ Artikolu 75 ta‟ l-istess
statut, in-numru ta‟ soċji preżenti għandu jkun mhux anqas minn 30. Għandha
tinżamm lista ta‟ dawk is-Soċji li jattendu Seduti Ġenerali u tkun mehmuża malminuti.

80.

Ma jistgħux jingħataw donazzjonijiet jew kontribuzzjonijiet li jkunu ta‟ ammont
aktar minn (€500). Biex tingħata donazzjoni jew kontribuzzjoni irid ikun hemm
preżenti fis-Seduta għall-inqas ħamsin (50) Soċju. Il-votazzjoni trid tkun siġrieta
u l-proposta jkollha approvazzjoni ta‟ żewġ terzi mis-Soċji preżenti.

81.

Fis-Seduti Ġenerali d-deċiżjonijiet ta‟ proposti jittieħdu bil-maġġoranza tal-voti,
barra fil-każ ta‟ Artiklu 81, u jkunu inappellabbli. Ma jkunx permess il-vot bilprokura, u għal-talba anki ta‟ Soċju wieħed, il-votazzjoni għandha tkun sigrieta.

82.

Proposti biex jirrevokaw jew jemendaw deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu f‟Seduti
Ġenerali preċedenti, ma jistgħux jiġu mressqa qabel ikunu għaddew sentejn middata tas-Seduta li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni li tagħha tkun mitluba r-revoka
jew l-emenda.
Kwalunkwe proposta bħal din trid tgħaddi b‟maġġoranza ta‟ mhux anqas minn
żewġ terzi (2/3) tas-Soċji preżenti

83.

B‟deċiżjoni ta‟ żewġ terzi (2/3) tal-Kumitat tad-Direzzjoni, l-Artiklu 83 ta‟ dan lIstatut jista‟ jiġi sospiż u proposti jistgħu jiġu ttrattati u deċiżi qabel il-perjodu ta‟
sentejn; għal dan tkun meħtieġa l-maġġoranza ta‟ mhux anqas minn żewġ terzi
(2/3) tas-Seduta Ġenerali.

84.

Is-Soċju li jkun meqjus moruż (Artiklu 16), ma jkunx jista‟ jattendi għas-Seduta

Ġenerali.
85.

Qabel ma tibda s-Seduta Ġenerali, il-kaxxier għandu jassigura li fost il-preżenti
ma jkunx hemm Soċi morużi. Jekk ikun hemm xi moruż li jabbuża, allura lPresident jobbligah li jirtira mis-Seduta.

86.

Ma jistax jivvota fis-Seduta Ġenerali min ma jkunx preżenti fis-sala tas-Seduta
qabel ma jintagħżlu l-iskrutaturi tal-votazzjoni.

87.

Soċju li jkun irid jagħmel proposti jew interpellanzi f‟Seduta Ġenerali għandu
jibgħathom bil-miktub lis-Segretarju, għall anqas sitt ijiem qabel is-Seduta u
dawn jitwaħħlu fin-Notice Board tal-Każin.

88.

L-interpellanzi ta‟ natura urġenti, hekk dikjarati mill-President tas-Seduta,
jistgħu jsiru u jiġu dawn ittrattati fl-ordni kif jiddeċiedi l-President.

89.

Il-Minuti tas-Seduti Ġenerali huma aċċessibbli għas-Soċi iżda fil-preżenza tasSegretarju.

KAP X - REGOLAMENTI
90.

Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-każin għandha tkun fid-deskrizzjoni tal-Kumitat tadDirezzjoni. Fil-Milied u fl-ewwel tas-sena, l-Każin jagħlaq fis-1.00pm. Ghandu
jitwaħħal avviż fin-notice board dwar dan.

91.

Il-Kumitat għandu l-fakultà li jżomm magħluq jew jagħlaq il-Każin kull meta
jidhirlu li huwa opportun li jagħmel hekk.

92.

Meta jkun hemm fil-Każin xi attività organizzata jew awtorizzata mill-Kumitat
tad-Direzzjoni, irid jiġi riżervat l-użu ta‟ sala jew aktar għal dawk is-Soċji li ma
jkunux ser jieħdu sehem f‟din l-attività.

93.

L-għażla tal-ġurnali u tal-perjodiċi fis-Sala tal-lettura tkun riżervata għallKumitat tad-Direzzjoni.

94.

Ħadd ma jista‟ joħroġ barra mill-Każin oġġetti ta‟ proprjetà tas-Socjetà mingħajr
permess tal-Kumitat u min jagħmel ħsara lill-proprjetà tal-Każin, ikun obbligat
iħallasha. Dan salv kull provediment ieħor li jista‟ jieħu l-Kumitat tadDirezzjoni.

95.

Kull min jagħmel, jew jipprovoka diżordni, juża kliem offensiv u/jew immorali,
jikser dawn ir-Regolamenti tal-Każin, jew jittanta kwalunkwe inizjattiva dannuża
għall-interessi tas-Socjetà, b‟deċiżjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni jista‟ jiġi
ammonit u/jew sospiż għal-żmien li jiffissa l-istess Kumitat tad-Direzzjoni u/jew
imkeċċi skond il-gravità tal-każ. Is-Soċju hekk akkużat ikollu d-dritt li jidher
quddiem il-Kumitat tad-Direzzjoni jew Kumitat Dixxiplina qabel ma tittieħed
deċiżjoni finali. Is-Soċju li jiġi mkeċċi għandu d-dritt li jappella fl-ewwel Seduta
Ġenerali, basta li jagħti avviż ta‟ appell tiegħu lis-Segretarju, fi żmien ħmistax ilġurnata mid-data tad-deċiżjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni jew tal-Kumitat
Dixxiplina.

96.

Kwalunkwe deċiżjoni li jieħu l-Kumitat tad-Direzzjoni jew il-Kumitat Dixxiplina
skond Artiklu numru 96 għandha tiġi mgħarrfa bil-miktub lis-Soċju milqut, fi

żmien ġimgħa mid-data tas-Seduta li fiha tkun ittieħdet id-deċiżjoni.
97.

Ħadd ma jista‟ jdawwar fil-Każin skeda ta‟ abbonament jew ta‟ kontribuzzjoni,
jew kitba oħra bħal dawn, mingħajr il-permess tal-Kumitat tad-Direzzjoni.

98.

F‟post ċentrali tal-Każin għandu jkun hemm espost:

99.

(a)

Il-Lista tal-membri tal-Kumitat tad-Direzzjoni bl-indikazzjoni tal-Kariga
tagħhom.

(b)

Il-Formazzjoni tal-Kummissjonijiet kollha.

Mhux permess li Soċji jkunu preżenti fis-sala waqt il-Kunċert, jekk ma jkunux
awtorizzati.

100. Ebda Soċju ma jista‟ jipproponi x-xoljiment tas-Società sakemm in-numru tasSoċji jkun „il fuq minn mija (100).
101. Mhux permess li ddaħħal annimali fil-każin.
102. Tfal ta‟ anqas minn sittax il-sena ma jistgħux jiffrekwentaw il-Każin. Il-Kumitat
tad-Direzzjoni jkollu d-dritt li fi kwalunkwe ċirkustanza ma jħallix tfal jidħlu filKażin.
103. Kull ilment għandu jiġi magħmul bil-miktub lis-Segretarju u kkomunikat lillKumitat tad-Direzzjoni għall-provedimenti meħtieġa meta jkun il-każ.
104. L-interpretazzjoni ta‟ dawn ir-regolamenti f‟każ ta‟ dubju u kwalunkwe deċiżjoni
fuq każijiet li mhumiex kontemplati f‟dan l-Istatut, tmiss lill-Kumitat tadDirezzjoni, bi dritt ta‟ appell lis-Seduta Ġenerali, liema appell għandu jsir fi
żmien ħmistax il-jum mid-deċiżjoni tal-Kumitat.
105. Kwalunkwe emenda jew addenda għal dan l-Istatut trid tgħaddi b‟maġġoranza
ta‟ żewġ terzi (2/3), basta l-quorum ikun ta‟ tlettin (30) soċju. Għal emendi ta‟ lArtiklu 81, irid ikun hemm għall-anqas ħamsin (50) Soċju preżenti fis-Seduta.
106. Addenda/Emendi għal dan l-Istatut għandhom jiġu l-ewwel ppreżentati quddiem
il-Kumitat tad-Direzzjoni mhux aktar tard minn Awissu u Diċembru. L-artiklu
78 ma jaqax taħt dan il-provvediment.
107. Kull Soċju għandu jkollu d-dritt ta‟ kopja waħda b‟xejn ta‟ dan l-Istatut.

APPENDIĊI “A”
REGOLAMENTI
ĠODDA

GĦALL-AMMISSJONI

TA’

SOĊJI

ART 1. L-ammissjoni ta‟ Soċji ġodda għandha ssir permezz ta‟ votazzjoni sigrieta
mill-Kumitat tad-Direzzjoni..
2.
Il-votazzjoni tinżamm fix-xhur ta‟ Ġunju u Diċembru; f‟jiem li jiġu ffissati
mill-Kumitat tad-Direzzjoni.
3.
Is-Soċju propost irid jimla‟ l-formola magħmula apposta u li fiha jrid ikun
hemm l-isem, il-firma, l-indirizz u n-numru tal-karta ta‟ l-identità flimkien
mar-ritratt tas-Soċju propost. Il-firma tas-Soċju proponent u ta‟ dak li
jissekondaħ flimkien man-numru tat-tessera trid tidher fuq il-formula. (LV
01).
4.
Mhux ammess il-vot bi prokura.
5.
Il-votazzjoni tkun valida bi kwalunkwe numru ta‟ membri tal-Kumitat
preżenti li jkunu vvutaw.
10.
Il-votazzjoni tkun immexxija mill-President jew min ikun qiegħed jippresjidi
skond il-proċedura li f‟dan il-każ għandu d-dritt għall-vot.

PROĊEDURA TAL-VOTAZZJONI GĦALL-AMMISSJONI
TA’ SOĊJI ĠODDA
1.

Il-votazzjoni ssir permezz tal-vot li fih jitniżżlu l-kunjomijiet u l-isem li
applikaw biex jidħlu Soċji u li ġew approvati. Il-membru li jivvota għandu
jagħmel salib X ġol-kaxxa li tidher fil-vot ħdejn il-kunjom u l-isem ta‟ lapplikant li huwa jrid jivvota.

2.

Ir-riżultat tal-votazzjoni jitniżżel dak il-ħin fin-Notice Board, iffirmat millPresident u s-Segretarju.

APPENDIĊI “B” PROĊEDURA GĦALL-ELEZZJONI TALKUMITAT TAD-DIREZZJONI
ART1. L-Elezzjoni tal-Kumitat tad-Direzzjoni ssir fl-ewwel Ġimgħa li tiġi
immedjatament wara l-aħħar l-Ħadd ta‟ April, jew fl-aktar data viċina skond kif
jippermettu ċ-ċirkustanzi.
2.

Fl-aħħar ġimgħa ta‟ Marzu s-Soċji jkunu avżati permezz ta‟ ċirkulari individwali
barra avviż fil-Każin li l-Kummissjoni Elettorali taċċetta nomina ta‟ kandidati
għall-elezzjoni tal-Kumitat. Fil-każ ta‟ xi Soċju jew Soċji li ma jirċevux iċċirkulari, il-validità ta‟ l-elezzjoni ma tkunx kontestabbli.

3.

In-nomina tal-kandidati tkun fuq formola apposta. (LV 03). Kull nomina
għandha tkun indirizzata lis-Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali u jrid ikun
fiha l-firma u l-indirizz ta‟ żewġ Soċji, il-proponent u s-sekondant, u tal-kandidat
propost. L-ebda nomina ma tkun valida jekk ma tasalx għand is-Segretarju talKummissjoni fiż-żmien iffissat u avżat fiċ-ċirkulari u jekk tkun iffirmata minn xi
membru tal-Kummissjoni Elettorali.

4.

Kull applikazzjoni jew nomina għal kandidat għandha tkun akkumpanjata minn
żewġ ritratti ta‟ l-istess kandidat. Dawn ir-ritratti jitwaħħlu mall-lista ta‟ lismijiet tal-kandidati sitt ijiem qabel id-data ta‟ l-ewwel ġurnata tal-votazzjoni
għallKumitat.

5.

Ir-ritratti jridu jkunu ta‟ daqs mhux akbar minn dak tal-passaport.

6.

Il-votazzjoni ssir personalment mis-Soċji fil-Każin.

7.

Il-ġranet tal-votazzjoni jkunu l-Ġimgħa mill-1700 sat-2000 u s-Sibt mid-09.00
sal-12.00 u mill-17.00 sat-20.00. Il-Ħadd mid-08.30 sal-10.00. Id-data talvotazzjoni tkun iffissata mill-Kummissjoni Elettorali u avżata lis-Soċi permezz
ta‟ ċirkulari.

8.

Qabel ma tibda l-votazzjoni, il-Kummissjoni elettorali tissiġilla l-kaxxa tal-voti
fil-preżenza tas-Soċi li jkunu hemm u tibqa‟ responsabbli għal dawk il-miżuri
kollha meħtieġa biex ma jkunx jista‟ jsir l-ebda abbuż mal-kaxxa.

9.

Lil kull Soċju li jmur biex jivvota tingħatalu polza ffirmata minn tliet membri
tal-Kummissjoni Elettorali li jkollha ttimbru tas-Società. Il-votant jaċċerta ruħu li
l-polza lilu mogħtija tkun debitament iffirmata u ttimbrata. Il-Kummissjoni
Elettorali jkollha d-dritt li titlob mingħand Soċju li jkun ser jivvota mezz ta‟
identifikazzjoni. Il-vot għandu jintefa‟ fil-kaxxa fil-preżenza tal-Kummissjoni
Elettorali.

10.

Il-kaxxa tal-votazzjoni tinżamm fl-istess Sala fejn tkun il-Kummissjoni
Elettorali.

11.

Fl-istess Sala fejn issir il-votazzjoni jkun hemm esposti r-ritratti tal-kandidati.

12.

Ikun reġistrat l-isem ta‟ kull votant li jivvota.

13.

Il-Kummissjoni Elettorali tkun responsabbli għall-mod kif jiġu wżati l-poloz
lilhom mogħtija għall-elezzjoni.

14.

Il-votanti għandhom id-dritt jitolbu l-għajnuna tal-Kummissjoni biex jirreġistraw
il-vot tagħhom, u dawn huma obbligati li jżommuh sigriet. Il-Kummissjonarji

ma jistgħux jirrakkomandaw lil ħadd mill-kandidati proposti. Billi l-votazzjoni
issir fis-sala ta‟ fuq, votant bi bżonnijiet speċjali għandu dritt jitlob li jivvota
isfel. Għaldaqstant, żewġ membri tal-Kummissjoni Elettorali jridu jinżlu isfel
bil-kaxxa biex dak il-votant ikun jista jivvota.
15. Min jinqabad li jkun bagħat, kiteb, stampa jew għen għad-distribuzzjoni ta‟ xi
listi tal-kandidati, kemm fid-djar, kif ukoll personalment jista‟ fuq talba talKummissjoni Elettorali, jiġi mressaq fis-Seduta Ġenerali msejħa apposta, u
mitluba ttkeċċija minn Soċju.
16.

Jekk Kummissjonarju jara lil xi ħadd idaħħal xi listi tal-kandidati għall-elezzjoni
filwaqt li jkun ser jivvota jew jikser b‟xi mod l-Artiklu preċedenti, jikkonfiskaw
il-vot jekk ikun għadu ma ntefax fil-kaxxa.

17.

Fil-każ li xi Soċju jipprova jivvota iżjed minn darba jew jittanta jikser b‟xi mod
it-tmexxija ta‟ l-elezzjoni jiġu applikati l-miżuri dixxiplinarji skond Artiklu 15.

18.

Hadd ma hu permess joqgħod viċin fejn tkun il-Kummissjoni Elettorali, ħlief
biex jidħol jivvota.

19.

Il-votant jirreġistra l-vot billi jimmarka salib ħdejn l-ismijiet ta mhux iżjed minn
ħdax (11) mill-kandidati li għalihom irid jivvota.

20.

Il-voti jinfetħu u jibdew jingħaddu l-Ħadd stess mill-10.00am l-quddiem.

21.

Wara li jinfetħu l-voti, il-Kummissjoni tagħżel il-voti validi minn dawk li ma
jkunux, u tqabbel in-numru tagħhom man-numru tal-persuni li vvutaw.

22.

Ir-riżultat ta‟ l-elezzjoni jkun imxandar immedjatament fil-Każin permezz ta‟
avviż u jinżamm il-ħin ta‟ meta jkun spiċċa l-qari tal-voti u dan ikun miktub fuq
l-istess riżultat.

23.

Protesti jew kontestazzjonijiet jistgħu jsiru biss minn kandidati u dawn ikunu
jridu jiġu mibgħuta bil-miktub lis-Segretarju tal-Kummissjoni Elettorali fi żmien
24 siegħa minn mindu jispiċċa l-qari tal-voti.

24.

Fi żmien 72 siegħa mill-ħin indikat skond ir-Regolament Nru . 22 ilKummissjoni Elettorali għandha tagħti rapport bil-miktub ta‟ l-Elezzjoni u fiħ
wara li tkun eżaminat eventwali kwistjonijiet rigward il-validita tal-poloz jew ta‟
l-elezzjoni u protesti jew kontestazzjonijiet, tagħti d-deċiżjoni tagħha meħuda
b‟maġġoranza sempliċi tal-membri ta‟ l-istess Kummissjoni u din id-deċizjoni
tkun finali u inappellabli.

25.

Fil-każ li jonqos xi membru mill-Kumitat, il-post hekk vakanti jkun mimli millkandidat li jkollu l-aktar numru ta‟ voti wara l-aħħar membru elett. In-nomina
iżda, trid issir dejjem mill-Kummissjoni Elettorali. Fil-każ li jkun hemm aktar
minn kandidat wieħed bin-numru ndaqs ta‟ voti għandha tinżamm elezzjoni oħra
bejn dawn, l-ewwel Ħadd wara li jiġi mxandar ir-riżultat ta‟ l-elezzjoni.

26.

Din l-istess procedura ssir fil-każ li fl-elezzjoni tal-Kumitat ikun hemm tnejn jew
iżjed kandidati bin-numru ugwali ta‟ voti biex jintlew il-ħdax (11) il-post.

27.

Il-Kumitat hekk magħżul jibqa‟ fil-kariga mill-ġurnata li fiha jkun ippubblikat irrapport tal-Kummissjoni Elettorali, sakemm jiġi elett il-Kumitat il-ġdid, jekk ma
jispiċċax qabel minħabba riżenja ta‟ mhux inqas minn sitt (6) membri ta‟ l-istess
Kumitat.

28.

F‟każ li ma jkunx hemm kandidati li jistgħu jiġu eletti biex jimlew din ilvakanza, f‟dawn il-każi il-Kumitat tad-Direzzjoni ikollu d-dritt li jikkoptja soċju
jew soċji biex jimla din il-vakanza jew vakanzi.

29.

Jistgħu jivvutaw jew jikkontestaw l-elezzjoni għall-Kumitat dawk is-Soċi li
jkunu aġġornati fis-sħubija.

30.

Soċji ġodda li ma jkunux ilhom mill-inqas 4 xhur Soċji effetttivi, qabel ma ssir xi
elezzjoni, ma jkollhomx dritt għall-vot.

