Kap I

ISEM u SKOP
1.1 Din l-għaqda ġiet imwaqqfa fl-ewwel ta’ Mejju 1916 bl-isem ta’ “Għaqda
Vittorja Naxxar”, li aktar tard, fl-1989 ġie mibdul għal “Għaqda Mużikali
Vittorja Naxxar”. F’seduta ġenerali li nżammet f’Lulju tat-2013 l-isem ġie
mibdul għal “Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar”.
1.2 L-iskop ta’ din is-Soċjeta huwa: Soċjali, Teatrali w Mużikali
1.3 It-tielet skop tas-Soċjeta ntlaħaq meta ġiet inawgurata l-“Banda Vittorja,
Naxxar” fl-1 ta’ Settembru, 1989.
1.4 Il-lokal tas-Soċjeta huwa: 20/21, Triq Santa Luċija, Naxxar.
1.5 L-Arma Uffiċjali hija dik li tidher fuq il-qoxra ta’ dan il-ktejjeb.
1.6 Is-Soċjeta hija taħt il-patroċinju ta’ Marija Bambina.
1.7 Billi s-Soċjeta ġiet imwaqqfa bla ebda għan politiku, ma tistax tieħu parti
f’attivitaijiet politiċi u fil-lokal tagħha ma jistgħux isiru konferenzi jew
diskussjonijiet politiċi.
1.8 L-ebda parti mid-dħul, kapital jew propjeta’ tas-Soċjeta’ ma għandu jkun
disponibbli kemm direttament kif ukoll indirettament għal xi promutur,
fundatur, membru, amministratur, donatur jew xi nteress privat ieħor.
1.9 Is-Soċjeta’ hija Soċjeta indipendenti u awtonoma minn kull entita’ oħra u
għandha titqies bħala organiżżazzjoni volontarja gġal termini tal-Att dwar
l-Organiżżazzjonijiet Volontarji (Kaġ 492 tal-Liġijiet ta’ Malta).

Kap II

SOĊJI – DRITTIJIET U DMIRIJIET
2.1 Is-Soċjeta hija komposta minn irġiel u nisa. Is-soċji jistgħu jkunu:
Soċji Effettivi
Soċji Bandisti
Soċji Onorarji
2.2 Is-Soċji Effettivi huma l-membri (maskili u feminili) li jħallsu l-obbligu ta’
sħubija (miżata) u li jżommu ruħhom regolari f’dan il-ħlas.
2.2.1 Is-Soċji Effettivi kollha għandhom ikollhom l-istess drittijiet u dmirijiet
lejn is-Soċjeta. Dawn is-Soċji huma propretarji fi proporzjon indaqs kull
wieħed ta’ kull ma tippossiedi s-Soċjeta. Huma għandhom dritt ta’ vot
f’kull deċiżjoni li tittieħed fis-Soċjeta. Ebda Soċju ma jista’ jitlob li jieħu
sehmu.
2.2.2 Min jixtieq li jsir Soċji Effettivi irid ikun ‘il fuq minn tmintax-il sena.
Għandu jkun propost min Soċju u sekondat minn membru tal-Kumitat.
Ismu għandu jidher fuq il-‘bord’ ta’ l-avviżi għal mhux anqas minn tlett
ijiem qabel is-seduta għall-ammissjoni.
2.2.3 Is-segretarju għandu jressaq isem is-Soċju propost quddiem il-Kumitat flewwel seduta li jkun imiss.
2.2.4 Id-deciżjoni tal-Kumitat tkun finali u għandha tiġi mgħoddija lillproponent.
2.2.5 Il-Kumitat jista’ ma jaċċettax Soċju propost mingħajr il-bżonn li jagħti
raġuni.
2.2.6 Jekk Soċju propost ma jiġix approvat mill-Kumitat, ma jistax jerġa’ jiġi
propost qabel tgħaddi sena.

2.2.7 Jekk Soċju propost ikun approvat, għandu jħallas il-ħlas ta’ sħubija li
huwa ta’ € 5 fis-sena bil-quddiem, biex isir Soċju Effettiv.
2.2.8 Kull Soċju Effettiv ġdid, jiġi mogħti kopja ta’ l-istatut ma’ l-ewwel ħlas ta’
sħubija.
2.2.9 Il-ħlas ta’ sħubija għandu jibqa’ jitħallas regolarment kull sena bilquddiem.
2.2.10 Kull Soċju għandu d-dmir li joqgħod għar-regoli ta’ dan l-istatut. F’każ
ta’ nuqqas, jittieħdu passi dixxipplinari kif jiġi diċiż mill-Kumitat.
2.3 Is-Soċju Bandisti huma dawk li jservu u jdoqqu mal-“Banda Vittorja”
mingħajr ħlas.
2.3.1 Is-Soċji Bandisti għandhom id-dmir li jagħtu servizz mingħajr ħlas minn
meta jibdew idoqqu regolari mal-Banda Vittorja.
2.3.2 Matul dan il-perjodu ta’ żmien li l-Bandisti jagħtu s-servizz tagħhom
mingħajr ħlas, ikunu meqjusa bħala Soċji Effettivi l-obbligu li jħallsu lħlas tas-sħubija, basta jkollhom l-eta’ rikjesta (18-il sena).
2.3.3 Wara dawn il-ħames snin, is-Soċji Bandisti jistgħu jagħzlu li jieħdu xi ħlas
għas-servizzi li l-“Banda Vittorja” tagħti barra mir-raħal tan-Naxxar.
2.3.4 F’każ li Soċju Bandist jagħżel li jitħallas, (ara 2.3.3) ma jibqax jitqies bħala
Soċju Effettiv, jekk ma jibdiex iħallas il-ħlas tas-sħubija.
2.3.5 F’każ li jagħżel li jitħallas tas-servizz (ara 2.3.3) u ma jħallasx is-sħubija, isSoċju Bandist jitqies biss bħala Soċju Onorarju.
2.4 Is-Soċji Onorarji huma dawk li jkunu taw servizz, jew għamlu unur jew taw
għajnuna partikolari lis-Soċjeta.
2.4.1 Is-Soċji Onorarji ma jħallsux il-ħlas tas-sħubija iżda ma jkollhomx dritt ta’
vot f’kull deċiżjoni li tittieħed tas-Soċjeta, u anqas ma jistgħu jiġu eletti
membri tal-Kumitat. Dawn ma humiex Soċji proprjetarji.
2.4.2 Is-Soċji Effetivi għandhom dritt li jagħżlu li jsiru Soċji Onorarji meta jilħqu
l-eta’ ta’ 65 sena.
2.4.3 Soċju Bandist jista’ jkun Soċju Onorarju u mhux Effettiv (ara 2.3.5)

2.4.4 Il-Kumitat jista’ jaħtar Patruni, Presidenti Onorarji, kif ukoll Membri
Onorarji anke persuni li qatt ma kienu Soċji.

Kap III

AMMINISTRAZZJONI – DRITTIJIET U DMIRIJIET
3.1 Is-Soċjeta għandha tkun immexxija minn Kumitat ta’ mhux aktar minn
tlettax-il membru li huma: President, Viċi President, Segretarju, Viċi
Segretarju, Kaxxier, Assistent Kaxxier, Direttur Ġenerali, Arkivista, Żewġ
Delegati tal-Banda u Tliet Membri Oħra.
3.1.1 Il-President huwa l-kap tas-Soċjeta’ u għandu d-dritt li jirrappreżenta lisSoċjeta’ f’kull okkażjoni barra mil-lokal tagħha. Huwa għandu jordna u
jmexxi kull seduta li ssir u jiffirma l-minuti ta’ l-istess seduti kif ukoll ta’
dokumenti ta’ importanza. Huwa għandu dritt għall-vot tiegħu daqs kull
membru ieħor f’kull seduta u għandu wkoll dritt ta’ vot iehor bħala
chairman li jista’ jintuża biss f’każ li l-voti favur u dawk kontra xi mozzjoni
jiġu ndaqs. Il-President għandu jiġi maħur bl-approvazzjoni tas-Soċji
f’Seduta Ġenerali.
3.1.2 Il-Viċi President huwa responsabbli mal-President u jrid imexxi s-seduta
minfloku f’każ ta’ assenza tal-President.
3.1.3 Is-Segretarju huwa r-rappeżentant legali tas-Soċjeta’ ma’ kull awtorita
jew għaqda oħra. Huwa għandu d-dmir li jżomm minuti (jikteb kull ma
jsir) tas-seduti kollha, jerfa’ l-ittri li tirċivi s-Soċjeta’, kif ukoll kopji ta’
dawk li jintbagħtu mis-Soċjeta. Huwa għandu jieħu ħsieb kull
komunikazzjoni jew avviżi li jkun hemm bżonn li jsiru kemm fis-Soċjeta
stess, kif ukoll ma’ identitajiet oħra. Huwa responsabli li kull ħaġa li tiġi
deċiża mill-Kumitat tiġi mwettqa. Huwa l-kordinatur ta’ kull attivita’ jew
proġetti oħra li jsiru mis-Soċjeta’. Fis-Seduta Ġenerali, għandu jagħti
rapport amministrattiv tas-sena preċedenti. Is-Segretarju għandu wkoll
jiġi maħtur bl-approvazjoni tas-Soċji f’Seduta Ġenerali.

3.1.4 L-Assistent Segratrju għandu jgħin lis-Segretarju fil-qadi ta’ dmirijietu li
jieħu postu meta s-Segretarju jkun assenti. Huwa għandu jżomm lista blismijiet u bl-indirizzi tal-membri tal-Kumitat u tas-Sotto Kumitati.
3.1.5 Il-Kaxxier huwa fid-dmir li jżomm reġistru bl-ismijiet u l-indirizzi tas-Soċji
Effettivi u Onorarji. Huwa għandu jieħu ħsieb id-dħul u l-ħruġ tal-flus,
jżomm reġisru ta’ dawn li jiġi peżentat kull xahar lill-Kumitat, flimkien
ma’ dokumenti li jiġġustifikaw dawn it-trasazzjonijiet. Huwa għandu ddmir li jiddeposita l-bank sommom ta’ flus li mhux se jkun hemm bżonn li
jiġu wżati fi żmien immedjat. Ma jistax jagħmel ħlasijiet li ma jkunux
approvati mill-Kumitat. F’każ ta żbank jew pagament b’cheque, dawn iddokumenti għandhom ikollom żewġ firem – tal-Kaxxier flimkien ma’ tasSegretarju jew tal-President jew viċi-president. Għandu jinżamm rekord
tal-ħlas ta’ assoċċjazzjoni li jsir mis-Soċji u tinġibed l-attenzjoni talKumitat fejn soċji jaqgħu lura fil-ħlas. Is-Soċjeta ma tassumi qatt
responsabilta’ ta’ dejn, jekk dan isir mingħajr ma jkun awtoriżżat millKumitat. Fis-Seduta Ġenerali għandu jagħti rapport finanzjarju tas-sena
preċedenti. Il-Kaxxier għandu jkun maħtur bl-approvazjoni tas-Soċji
f’Seduta Ġenerali.
3.1.6 L-Assistent Kaxxier għandu jgħin lill-Kaxxier fix-xogħol kollu tiegħu u
jieħu postu meta l-Kaxxier ikun assenti.
3.1.7 Id-Direttur Ġenerali hu fid-dmir li jara li tinżamm ordni u mġieba tajba
fil-lokal tas-Soċjeta u li r-refolamenti jiġu osservati kontinwament minn
kulħadd. Għandu wkoll iżomm inventarju ta’ kull ma tipposedi s-Soċjeta
(minbarra dak li jappartjeni għall-banda). Irid jieħu ħsieb li ma jonqos
xejn minn din il-propjeta’ u lanqas tissellef mingħajr awtorita’ talKumitat. Huwa wkoll responsabli għat-tlugħ tal-bandiera meta hekk hu
suppost jew xieraq.
3.1.8 L-Arkivista għandu jżomm inventarju tal-mużika, strumenti, materjal
awdjo-viżiv u kull ħaġa oħra li tista’ sservi biex tkompli tinbena l-istorja
tas-Soċjeta. Għandu wkoll iżomm lista ta’ l-Allievi u tal-Bandisti.
3.1.9 Id-Delegati tal-Banda huma fid-dmir li jaraw li-l-Bandisti u l-Allievi jkunu
fornuti b’kopjki tal-mużika li jkunu ser jintużaw fis-servizzi tal-Banda u
għat-tagħlim tal-mużika. Huma għandhom iżommu kuntatt kontinwu

mas-Surmast Direttur u l-Assistenti tiegħu u jirraportaw li jaraw li lBanda tiġi provduta b’kopji ta’ mużika u kull ħaġa oħra li tirrigwardja lillistess Banda minn żmien għal ieħor. Dawn iridu jkunu preżenti f’kull
attivita’ tal-Banda.
3.1.10 Il-Membri tal-Kumitat għandhom jgħinu lill-uffiċjali tal-Kumitat fil-qadi
ta’ dmirijiethom u juru interess partikolari f’kull attivita’ li s-Soċjeta
torganiżża. Għandhom ukoll iressqu fil-Kumitat ix-xewqat jew l-ilmenti
tas-soċji.
3.2 Is-Soċjetà għandu jkollha accountant ikkwalifikat, maħtur mill-membri talkumitat, li d-dmir tiegħu jkun li jeżamina l-inventarji, il-kontijiet u r-reġistri
miżmuma mill-kaxxier u li jagħmel osservazzjonijiet lill-kumitat dwar xi
nuqqasijiet li jista’ jinnota. Dan ma jattendix seduti tal-Kumitat. L-Accountant
għandu wkoll jiffirma ir-rapporti finanzjarji.

3.3 Is-Soċjeta għandu jkollha Direttur Spiritwali li jkunu maħtur mill-Kumitat
bl-approvazzjoni ta’ l-Arċipriet tan-Naxxar. Dan għandu jiġi kkonsultat kull
meta s-Soċjeta torganiżża xi attivita’ reliġjuża.
3.4 Il-Kumitat għandu s-setgħa li jaħtar Sotto-Kumitati li tnejn mill-membri
tagħhom għandhom ikunu membri tal-Kumitat stess. Wieħed minn dawn
it-tnejn għandu preferibbilment ikun il-President jew is-Segretarju jew ilKaxxier.
3.5 Il-Kumitat għandu jservi għal sentejn u għandu jkun maħtur fis-Seduta
Ġenerali li ssir fil-bidu tas-sena.
3.5.1 Il-ħatra tal-President, tas-Segretarju u tal-Kaxxier għandha ssir permess
ta’ votazzjoni jew approvazjoni tas-Soċji fis-Seduta Ġenerali.
3.5.2 Il-ħatra tal-membri l-oħra tal-Kumitat għandha wkoll issir b’votazzjoni fisSeduta Ġenerali jekk ikun hemm biżżejjed niminazzjonijiet, iżda l-karigi ta’
dawn għandhom jiġu ffisati mill-Kumitat il-ġdid fl-ewwel seduta tiegħu. Ilformazzjoni tal-Kumitat għandha tidher fuq in-Notice Board gġassodisfazzjon tas-Soċji.
3.5.3 Il-Kumitat għandu s-setgħa li jaħtar membri minn fost is-Soċji Effettivi
jekk ma jkunux ġew maħtura biżżejjed fis-Seduta Ġenerali. Din is-setgħa

jista’ jeżerċitaha kull meta jonqos xi membru matul iż-żmien li fih ikun
iservi (sentejn).
3.6 Ebda Soċju ma jista’ jkun membru tal-Kumitat jekk ma jkunx ilu sena bħala
Soċju Effettiv. Din il-kundizzjoni ma tgħoddx għall-kariga ta’ President.
3.7 Ebda Soċju ma jista’ jkun membru tal-Kumitat waqt li jkun membru jew
kandidat għall-membru tal-Parlament. Din il-kundizzjoni ma tgħoddx
għall-kariga ta’ President sakemm il-persuna involuta żżomm
separatament l-attivita politika tagħha biex din is-Soċjeta’ ma tiġi qatt
involuta fil-politika.
3.8 Ebda Soċju ma jista’ jkun membru tal-Kumitat jekk ikun membru f’xi
kumitat ieħor ta’ Soċjeta bl-sitess skop jew bi skop inkompatibbli ma’ liskop ta; din is-Soċjeta’.
3.9 Jekk Kumitat ixolji jew jiġi sfiduċjat, il-membru tiegħu għandhom jibqgħu
jamministraw sakemm jiġi ffurmat kumitat ieħor f’Seduta Ġenerali li
għandha ssir fl-iqsar żmien possibli.
3.10 Id-deċiżjonijiet tal-Kumitat fuq kull materja huma finali u jistgħu jiġu
ċċalenġjati biss f’Seduta Ġenerali.
3.11 Il-Kumitat għandu jkun immexxi mir-regoli tas-Soċjeta fid-deċiżjonijiet
tiegħu iżda għandu l-poter li jagħmel provvediment li ma jeżistux f’dan listatut.
3.12 Id-deċiżjionijiet tal-Kumitat għandhom jittieħdu f’seduti apposta kif huwa
spejagat ‘il quddiem f’dan l-istatut.

Kap IV

PROĊEDURA
4.1 Il-President isejjaħ seduti kif indikat f’dan l-istatut u kull meta jara li hekk
hemm bżonn. Dawn is-seduti jistgħu jkunu:
Seduti tal-Kumitat
Seduti Ġenerali Annwali
Seduti Ġenerali Straordinarji
Seduti tal-Bandisti
4.2 Is-Seduti tal-Kumitat huma laqgħat li jattendu għalihom is-Soċji eletti biex
imexxu s-Soċjeta’ (l-kumitat).
4.2.1 Il-Kumitat għandu jitlaqa’ ta’ l-anqas darba f’xahar.
4.2.2 Għalkemm is-Seduti jiġu ordnati mill-President, erba’ membri tal-Kumitat
għandhom id-dritt li jitobu li ssir seduta.
4.2.3 Il-quorum għas-Seduta tal-Kumitat għandu jkun ta’ wieħed aktar minnofs in-numru tal-membri tal-Kumitat.
4.2.4 Fl-assenza tal-President u Viċi President, is-Seduta għandha titmexxa
mis-segratrju jew mill-Kaxxier. Ma tistax issir Seduta mingħajr ilpreżenza ta’ wieħed minn dawb l-erba’ uffiċċjali.
4.2.5 Huwa d-dmir tal-membri tal-Kumitat li jżommu sigriet dak kollu li jintqal
fis-Seduti.
4.2.6 Kull memnru tal-Kumitat li jonqos li jattendi Seduti għal erba’ darbiet
wara xulxin, jista’ jitneħħa minn membru tal-Kumitat (ara 6.2).
4.2.7 Ebda membru tal-Kumitat ma jista’ jislef propjeta’ tas-Soċjeta anke
f’cirkostanzi urġenti, jekk mhux bl-approvazjoni ta’ tliet membri oħra talKumitat, li wieħed minnhom irid ikun President, Segretarju jew Kaxxier.
4.2.8 Kull min ma jkuns irid jibqa’ jifforma parti mill-Kumitat irid jagħti avviż
bil-miktub, ta’ mhux anqas minn ħmistax-il ġurnata lis-Segretarju.

4.2.9 Id-deċiżjoni fis-Seduti tal-Kumitat jittieħdu permezz ta’ votazzjoni bejn ilmembri, jekk ma jkuns hemm qbil unanimament.
4.2.10 Il-votazzjoni trid issir sigrieta jekk membru wieħed jitlob li ssir hekk.
4.2.11 Billi kull deċiżjonitittieħed b’maġġoranza ta’ voti, il-President jew min
ikun floku jista’ juża vot ieħor f’każ li l-voti favur u kontra jkunu ndaqs.
4.2.12 Is-Seduti tal-Kumitat għandhom jitmexxew skond “Aġenda” li tkun
iffissata qabel ma tkun notifikata s-Seduta. Din l-“Aġenda” għandha
dejjem tibda bil-qari mis-Segretarju tal-minuti tas-Seduta ta’ qabel u lapprovazjoni tagħhom.
4.3 Is-Seduti Ġenerali Annwali jistgħu jattendu għalihom is-Soċji kollha talSoċjeta, iżda f’kull deċiżjoni jkollhom dritt għall-vot is-Soċji Effettivi biss.
4.3.1 Fil-bidu ta’ kull sena għandha tissejjaħ Seduta Ġenerali li fiha ssir
stqarrija mill-President dwar il-prograss tas-Soċjeta, jinqraw rapport
amministrattiv u finanzjarju tas-sena li tkun għaddiet u meta jkun imiss issir lelezzjoni għall-membri tal-Kumitat.
4.3.2 Is-Segretarju, fi żmien ħmistax-il ġurnata qabel is-Seduta Ġenerali,
għandu jwaħħal avviż fuq in-Notice Board fejn jitlob niminazzjonijiet għallmembri fil-Kumitat u javża lis-Soċji kollha bid-data, ħin u aġenda għal din isSeduta permess ta’ cirkulari.
4.3.3 Kull min ikun interessat li jifforma parti mill-Kumitat, għandu jkun
propost u ssekondat min żewġ Soċji oħra tas-Soċjeta.
4.3.4 Il-quorum għal din is-Seduta jkun ta’ 30 Soċju. F’każ li ma jintlaħaqx ilquorum fil-ħin, is-Seduta tibda ħmistax-il minuta tard bis-Soċji preżenti
milħuqa xorta tkun valida.
4.3.5 L-għażla tal-membri tal-Kumitat għandha ssir permezz ta’ votazzjoni jekk
in-niminazzjonijiet għall-karigi jkunu aktar min-numru meħtieġ.
4.3.6 Il-votazjonijiet għall-karigi ta’ President, Segretarju u Kaxxier għandhom
isiru separatament. L-għażla tal-membri l-oħra issir b’votazzjoni waħda.
4.3.7 F’każ ta- votazzjoni, din għandha ssir b’vot sigriet meta tkun mitluba li
ssir hekk anke minn Soċju wieħed.

4.3.8 billi din il-votazzjoni ssir wara li jxolji l-Kumitat, għandhom jinħatru
chairperson u tnejn oħra (tellers) minn fost is-Soċji li mhummies niminati għallmembri tal-Kumitat il-ġdid. Dawn is-Soċji hekk maħtura, għandhom imexxu lvotazzjonijiet għall-karigi tal-Kumitat il-ġdid. Jekk votazzjoni ssir nil-miftuħ, ittellers għandhom jgħoddu l-voti favur u kontra u jagħtu r-riżultat liċchairperson li jkun imexxi. F’każ ta’ vot sigriet, huma responsabli wkoll li
jqassmu l-voti u jieħdu ħsieb l-għadd ta’ wara l-istess wara li l-voti jkunu
mitfugħa.
4.3.9 Fil-bidu tas-Seduta, il-President għandu jara li hemm il-quorum u jekk
huwa hekk, jiddikjara s-Seduta miftuħa. F’nuqqas ta’ quorum fil-ħin, is-Seduta
għandha tiġi ddikjarata miftuħa ħmistax-il minuta wara il-ħin avżat, bis-Soċji
preżenti.
4.3.10 Is-Seduta għandha timxi skond l-aġenda, jiġifiri l-President jagħmel lindirizz tiegħu. Is-Segretarju jaqra l-minuti tas-seduta preċedenti u dawn jiġu
kkonfermati u ffirmati mill-President. Wara jinqara r-rapport amministrattiv
mis-Segretarju u ssir diskussjoni fuqu. Wara dan għandu jsir rapport
finanzjarju u disskussjoni fuqu. Wara, jekk ikun imiss, issir l-elezzjoni ta’
Kumitat ġdid.
4.3.11 Wara l-qari tar-rapporti, il-President jiddikjara l-Kumitat xolt u jistieden
li ssir il-ħatra ta’ Kumitat ġdid kif stabbilit f’paragrafi 4.2.5 sa 4.2.8.
4.3.12 Wara l-ħatra ta’ Kumitat ġdid, jiġu diskussi xi mozzjonijiet li jitressqu u
wara dan isir l-għeluq tas-Seduta mill-President.
4.3.13 L-ordni ta’ aġenda tinbidel biss jekk ikun hemm ħtieġa li mozzjoni
partikolari titressaq ‘il quddiem jew lura. Dan jista’ jsir wara li jkun hemm
proposta f’dan is-sens u ma jkunx hemm oġġezzjoni għaliha.
4.3.14 Il-President ma jistax jieħu parti fid-diskussjoni waqt li jkun jippresiedi.
Jekk għall-ġid tas-Soċjeta’ jidhirlu li għandu jagħmel xi proposti, għandu jħalli ttreġija f’idejn il-Viċi President jew membru ieħor qabel ma jesponi l-ideat
tiegħu.
4.3.15 Ħadd ma jista’ jitkellem qabel ma jingħata permess li jagħmel hekk. Kull
min jitkellem għandu dejjemjindirizza lill-President.

4.3.16 Soċju li jkun irid jitkellem fuq punt ta’ proċedura jew fuq spjegazzjoni
personali għandu jieħu preferenza.
4.3.17 Il-President għandu jiġbed l-attenzjoni ta’ kull min qed jitkellem jekk
dan imur barra mis-suġġett u jekk dan jerġa’ joħroġ barra mis-suġġet meta
jkompli jitkellem, il-President għandu jwaqqfu għal kollox.
4.3.18 Il-President għandu d-dritt li jkeċċi minnufih mis-Seduta lill min jissokta
jinterrompi jew juża xi kliem offensiv jew b’xi mod jikser il-buon ordni.
4.3.19 Kull ruling tal-President huwa dejjem finali. Ir-ruling jista’ biss jiġi
ċċalenġjat b’mozzjoni ta’ sfiduċja tal-President u din għandha tiġi diskussa
immedjatament.
4.3.20 Proposta jew mozzjoni trid tkun issekondata minn Soċju ieħor. Tista’
tiġi rtirata biss minn min jipproponiha. Wara li l-proposta jew mozzjoni
tgħaddi, ħadd ma jista’ jitkellem fuqha aktar. Jekk ma tgħaddix ma tistax terġa’
tiġi pressqa qabel ma jgħaddu sitt xhur.
4.3.21 Jekk issir emenda għal xi mozzjoni, din għandha tiġi diskussa u anke
deċiża qabel il-mozzjoni nnifisha.
4.3.22 Biex titressaq mozzjoni li ma tidhirx fl-aġenda, għandha tintalab issospensjoni tar-regolamenti li ma tingħatax jekk Soċju wieħed biss joġġezzjona.
4.3.23 Id-deċiżjonijiet jittieħdu b’maġġoranza ta’ voti. Meta dawk favur u
kontra jkunu ndaqs, Il-President għandu jagħti l-vot deċiżiv.
4.4 Seduta Ġenerali Straodinarja tissejjaħ mill-President fuq parir tal-Kumitat
darba jew iżjew matul is sena jekk hekk ikun meħtieġ.
4.4.1 Għandha wkoll tissejjaħ Seduta Ġenerali Straodinarja kull meta jkun
proponut li jsir xi proġett ta’ valur jew importanza straodinarja, kif ukoll jekk
dan jista’ jinvolvi jew jimplika lis-Soċjeta’ serjament.
4.4.2 Għandha wkoll tissejjaħ Seduta Ġenerali Straodinarja jekk issir talba
għalhekk bil-miktub bil-firma ta’ 30 Soċju Effettiv. F’dan il-każ, fit-talba għandu
jkun indikat ċar l-għan għalih tintalab is-Seduta.

4.4.4 Is- Seduta Ġenerali Straodinarja għandha titmexxa skond il-proċeduta
dwar Seduta Ġenerali Annwali elenkata f’dan l-istatut, ħlief dawk li jirrigwardja
l-ħatra ta’ Kumitat ġdid u qari ta’ rapporti annwali.
4.5 Seduti tal-Bandisti huma dawk il-laqgħat imsejħa mill-President, jew
uffiċjal inkarigat minnu, kull meta jinħass il-bżonn li jsir dan.
4.5.1 Għal dawn is-Seduti jattendu l-Bandisti kollha tal-post. Jekk ikun hemm
bżonn. Jattendu wkoll il-Bandisti barranin – dawk li ma humies soċji u jitħallsu
għas-servizzi li jagħtu.
4.5.2 Jistgħu jiġu mistiedna li jattendu dawk li jkunu għandhom “Allievi” jekk
hekk ikun meħtieġ.
4.5.3 Għandhom dritt li jattendu u jieħdu parti f’dawn is-Seduti: is-Surmast
Direttur u l-Assistenti tiegħu, il-Konsulent tal-Banda u kull membru tal-Kumitat
partikolarment l-Arkivista u d-Delegati tal-Banda.
4.5.4 F’dawn is-seduti jiġi diskuss kull ma jirrigwardja l-Banda, l-Allievi u ttagħlim tal-mużika iżda jistgħu biss isiru rakkomandazzjonijiet lill-Kumitat.
Huwa l-Kumitat li jieħu deċiżjonijiet dwar dawn ir-rakkomandazzjonijiet.
4.5.5 Seduta tal-Bandisti tista’ tissejjaħ fuq talba bil-miktub lid-Delegati talBanda, iffirmata minn 5 Bandisti. It-talba għandha tinkludi spjegazjoni ċara ta’
l-iskop li għalih qed issir. Ma hemmx bżonn ta’ quorum biex isiru seduti bħal
dawn.

Kap V

IL-BANDA
5.1 Il-Banda għandha tkun immexxija mis-Surmast Direttur, megħejjun minn
Assistent tiegħu. Jista’ wkoll ikun hemm Konsulent biex jgħin florganiżżazzjoni.
5.2 Is-Surmast Direttur jintagħżel mill-Kumitat wara konsultazzjoni malBandisti. Huwa responsabbli direttament lejn il-Kumitat.
5.2.1 Is-Surmast Direttur għandu d-dmir li jagħmel numru ta’ kunċerti u
programmi kif jiġi ffissat skond il-bżonn u x-xewqa tal-Kumitat. Huwa għandu
d-dmir li jara li l-Banda timxi ‘l quddiem professjonalment.
5.2.2 Huwa għandu jagħżel bi ftehim mad-Delegati tal-Banda, bċejjeċ ta’
mużika adattati għal kull servizz li tagħti l-Banda.
5.2.3 Huwa dmir tas-Surmast li jirrapporta lid-Delegati tal-Banda kull nuqqas li
jsir mill-Bandisti.
5.2.4 Huwa għandu, wara konsultazzjoni ma’ l-Assistenti, jissuġġerixxi liema
strument l-aktar adattat għal kull Bandist u jiddeċiedi meta l-“Alliev” /Bandist
jista’ jibda jdoqq regolari mal-Banda.
5.2.5 Gġandu jieħu kull deċiżjoni mportanti li tirrigwardja lill-Banda bi ftehim
mad-Delegati u bl-approvazzjoni tal-Kumitat.
5.2.6 Għandu jissorvelja l-operat kollu li għandu x’jaqsam mal-Banda u jiġbed lattenzjoni tad-Delegati jekk il-Banda ma tkunx fornuta b’dak kollu li jkun
meħtieġ.
5.3 L-Assistenti għad-Direttur jintagħżlu mill-Kumitat wara konsultazzjoni malBandisti.
5.3.1 L-Assistenti għandhom id-dmir li jagħmlu numru ta’ sezzjonijiet għattagħlim lill-Allievi tas-Soċjeta’ kif ikun bżonn u kif ikun miftiehem mal-Kumitat.
5.3.2 Hu dmir tagħhom li jieħdu t-tagħlim bid-dedikazzjoni li jirrikjedi u bilpaċenzja bżonnjuża.

5.3.3 Huma għandhom iżommu li-Delegati nfurmati b’kull ma jkun meħtieġ
għal-lezzjonijiet tal-mużika.
5.3.4 Huma għandhom jinfurmaw lid-Delegati bil-quddiem meta jkunu
meħtieġa strumenti għall-użu mill-allievi.
5.3.5 Huma għandhom jagħtu lista aġġornata lill-Arkivista ta’ l-Allievi u lBandisti kollha li tkun tinkludi d-dettalji personali ta’ kull wieħed, kif ukoll iddettalji ta’ kull stument propjeta’ tas-Soċjeta li jkun użat min kull wieħed.
Għandu jiġi indikat fejn il-Bandisti/Allievi ikun juża strument propjeta’ tiegħu.
5.3.6 Huma għandhom iżommu lista ta’ Allievi/Bandisti li turi l-attendenza ta’
kull wieħed għal-lezzjonijiet u għall-kunċerti. Għandhom jagħtu kopja ta’ din lattendenza lid-Delegati fl-aħħat ta’ kull xahar.
5.3.7 Huma għandhom jiġbdu l-attenzjoni ta-Delegati għal xi nuqqas jew
traskuraġni min-naħa ta’ l-Allievi/Bandisti mmedjatament li dawn jiġu nnotati.
5.3.8 huma għandhom jgħinu lis-Surmast Direttur jekk hekk ikun meħtieġ.
5.4 Il-Kumitat jista’, jekk ikun hemm ħtieġa, jaħtar Kunsulent biex jgħin glorganiżżazzjoni tal-Banda.
5.4.1 Il-Kunsulent hu responsabli li jsib Bandisti barranin (impjegati) għasservizzi tal-Banda. In-numru ta’ dawn il Bandisti u r-rata tal-ħlas lilhom
għandhom ikunu miftehma qabel mal-Kumitat.
5.4.2 Waqt is-servizzi ta’marċi, il-Konsulent, bi ftehim u approvazjoni minn
qabel mal-Kumitat, jirregola liema marċi jindaqqu.
5.4.3 Ħlas lill-Bandisti għandu jsir permezz ta’ cheques li jgħaddu lill-Bandisti
mill-Konsulent.
5.4.4 Kull servizz, qabel ma jiġi aċċettat għandu jkun diskuss bejn il-Konsulent,
is-Surmast Direttur u l-Kumitat. Id-deċiżjoni finali hija f’idejn il-Kumitat.
5.4.5 Barra milli jorganiżża l-Banda għal kull servizz, il-Konsulent huwa
responsabbli li jiġbor l-attendenza tal-Bandisti kollha f’kull servizz u jagħti kopja
lill-Kumitat mill-aktar fis wara kull servizz.

5.4.6 Il-Kondulent huwa responsabli li jinforma lill-Bandisti permess ta’ avviżi,
ċirkularijiet jew mezzi oħra kull meta u kif ikun meħtieġ.
5.4.7 Il-Konsulent għandu d-dmir li jagħti lill-Kumitat abbozz ta’ kull
korrispondenza qabel ma jibgħat l-istess lill-Bandisti għall-approvazjoni talKumitat. Għandu wkoll jagħti lill-Kumitat kopja ta’ din il-korrispondenza wara li
tintbagħat.
5.5 L-Allievi tal-Banda u l-Bandisti kollha, sew jekk huma Soċji (Effetivi jew
Onorarji) u anke qabel ma jkunu eleiġibbli li jkunu Soċji (18-il sena), huma
marbuta b’regoli kif elenkati fil-paragrafi segwenti.
5.5.1 L-Allievi tal-Banda jiġu aċċettati bħala Allievi mill-Kumitat wara
rakkomandazzjoni minn xi Soċju. Kull Alliev ikollu tagħlim tal-mużika u aktar ‘il
quddiem jingħata ċ-ċans li jagħmel użu minn strument tas-Soċjeta’ jekk ma
jkollux jew sakemm ikollu wieħed tiegħu.
5.5.2 Kull Alliev għandu jiffirma ftehim mas-Soċjeta meta jibda jitgħallem ilmużika. Jekk dan ikun taħt it-timintax-il sena, il-ftehim għandu jkun iffirmat
anke mill-ġenituri tiegħu.
5.5.3 Meta Alliev jibda jdoqq mal-Banda, dan jitqies bħala Soċju Bandist
Effettiv jekk ikollu 18-il sena u Onorarju sakemm ikollu 18-il sena (ara 2.3.1 u
2.3.2).
5.5.4 Minn meta Alliev jibda jdoqq mal-Banda, huwa marbut li jibqa’ jagħti
servizz b’xejn mal-Banda Vittorja mingħajr flus.
5.5.5 Meta Soċju Bandist jagħlaq 18-il sena, irid jiddeċiedi jsirx Soċju Effettiv
jew jibqax Soċju Onorarju (ara para. 2.3.1 sa 2.3.5)
5.5.6 Huwa d-dmir ta’ l-Allievi li jattendu għat-tagħlim tal-mużika regolarment,
li jagħtu l-attenzjoni meħtieġa lill-isturment li jkun fdat f’idejhom u jagħmlu
ħilithom fl-istudju biex jilħqu livel mixtieq fl-iqsar żmien.
5.5.7 Huwa d-dmir tal-Bandisti li jattendu regolarment għat-tagħlim u għallkunċerti kollha u li jagħtu l-attenzjoni meħtieġa lill-isturment fdat f’idejhom.
5.5.8 Il-Bandisti għandhom jobdu l-ordnijiet tad-Direttur u jieħdu sehem f’kull
servizz li l-Banda tesegwixxi.

5.5.9 Ebda Bandist ma jista’ jabbanduna l-Banda waqt kunċerti jew servizzi
oħra mingħajr permess tas-Surmast.
5.5.10 Kull Bandist li jkollu xi ilment għandu jressaq l-ilment tiegħu lid-Delegati
tal-Banda mill-iktar fis.
5.5.11 Ebda Bandist jew Alliev ma jista’ jitlef strument fdat f’idejħ mis-Soċjeta.
Kull Alliev jew Bandist huwa responsabbli għal si ħsara li ssir lill-istument.
5.5.12 Kull Alliev jew Bandist għandu jagħti lura kull strument jew oġġetti oħta
li jappartjenu lis-Soċjeta’ mhux aktar tard minn jumejn minn meta jgħarraf jew
jiġi mgħarraf li mhux ser jibqa’ jdoqq jew jitgħallem.
5.5.13 Jekk Bandist jispiċċa mill-Banda mingħajr raġuni sodisfaċenti, ma jkunx
jista’ jibqa’ jattendi fil-Każin. Biex dan jerġa jiġi aċċettat bġala Soċju Effettiv irid
japplika mill-anqas sentejn wara u l-applikazzjoni tiegħu tiġi approvata b’mhux
anqas minn żewġ terzi f’Seduta tal-Kumitat.

Kap VI

DIXXIPLINA
6.1 Kull Membru tal-Kumitat li jinsab ħati li ma żammx sigriet xi ħaġa li ntqalet
f’xi Seduta tal-Kumitat għandu jitkeċċa mis-Soċjeta’.
6.2 Kull Membru tal-Kumitat li jonqos li jattendi għal erba’ seduti wara xulxin,
jekk mhux għal raġuni ta’ mard, irid jagħti spjegazzjoni li trid tiġi aċċettata minn
żewġ terzi tal-membri tal-Kumitat. Jekk ma tiġix aċċettata jew jekk tiġi
aċċettata iżda l-membru jerġa’ jonqos f’żewġ seduti mill-ewwel erbgħa ta’
wara, dan il-membru jitlef postu mil-Kumitat.
6.3 Kull soċju li ma jkunx regolari fil-ħlas tas-sħubija għandu jiġi mwiddeb u
jekk jibqa’ lura fil-ħlas għal aktar minn sena ma jibqa Soċju Effettiv. Biex jerġa’
jsir Soċju Effettiv irid jiġġustifika ruħu u jħallas l-arretrati.
6.4 Il-Kumitar għandu l-jedd li jieħu passi dixxiplinari kontra min jikser xi
wieħed minn dawn ir-regolamenti jew xi ordni oħra li jista’ jagħmel l-istess
Kumitat minn żmien għal żmien.

6.4.1 Il-Kumitat jista’ jwiddeb, jissospendi jew ikeċċi mis-Soċjeta’, skond ilgravita’ tan-nuqqas.
6.4.2 F’kas ta’ tkeċċija mis=Soċjeta’, id-deċiżjoni trid tkun approvata minn
żewġ terzi tal-membri tal-Kumitat.
6.5 Kull soċju li jiġi akkużat b’xi nuqqas għandu jkun mgħarraf li jrid jidher
quddiem il-Kumitat mill-anqas jumejn qabel li ssir is-Seduta li fiha jiġi trattat ilKaż tiegħu. Jekk il-kastig ser ikun ta’ tkeċċija għandu jkun bil-miktub.
6.5.1 Is-Soċju akkużat b’nuqqas għandu dritt li jinnomina Soċju ieħor biex
jiddefendieħ.
6.5.2 Jekk is-Soċju akkużat, għalkemm mgħarraf skond para. 6.5, ma jidhirx
quddiem il-Kumitat kif avżat, id-deċiżjoni tal-Kumitat hija finali u ma jistax
jappella.

6.5.3 Jekk is-Soċju akkużat jidher quddiem il-Kumitat kif avżat u d-deċiżjoni talKumitat hija ta’ tkeċċija mis-Soċjeta, is-Soċju gġandu dritt li fi żmien xahar
jappella lill-Kumitat bil-miktub kontra d-deċiżjoni. Il-każ tiegħu, f’din leventwalita’, jerġa’ jiġi trattat minn Kummissjoni ta’ tliet Soċji ndipendenti,
innominta mill-Kumitat.
6.5.4 F’każ ta’ deċiżjoni ta’ tkeċċija, jekk l-akkużat ma jkunx ġie msejjaħ biex
jiddefendi ruħu skond para. 6.5, is-Soċju akkużat jista’ jappella u l-każ tiegħu
jerġa jiġi deċiż f’ Seduta Ġenerali, b’maġġoranza ta’ vot sigriet.
6.5.5 Soċju li jkun tkeċċa mis-Soċjeta’ ma jistax japplika biex jerġa’ jsir Soċju
qabel sentejn. Wara sentejn, jekk japplika, is-Soċju jrid jiddikjara bil-miktub li
ddispjaċieħ għal dak li jkun għamel qabel u jwiegħed li jobdi r-regolamenti. Lapprovazzjoni ta; din l-applikazzjoni trid tkun b’żewġ terzi tal-membri talKumitat.
6.5.6 Kull Soċju li jkun sospendut waqt il-perjodu ta’ sospensjoni jitlef id-dritt
tal-vot, ma jistax jidħol fil-Każin u lanqas jieħu parti f’xi attivita tas-Soċjeta’.

Kap VII

LUTTU
7.1 F’każ ta’ mewt ta’ Membru tal-Kumitat, għandu jsir vistu fil-każin billi
jitwaħħal faxx iswed mal-bieb u titla’ bandiera mezza lasta għal tlett
ijiem, u tinżamm bieba waħda magħluqa fil-jum tal-funeral.
7.2 F’każ ta’ mewt ta’ Soċju Effettiv jew Onorarju, għandu jsir vistu fil-każin
billi jitwaħħal faxx iswed mal-bieb għal tlett ijiem u tinżamm bieba
waħda magħluqa fil-jum tal-funeral.

7.3 F’każ ta; mewt ta’ qraba ta’ membru tal-Kumitat (ġenituri, żwieġ, ulied
jew aħwa) isir luttu sempliċi – faxx iswed mal-bieb.
7.4 Is-Soċjeta’ tagħmel quddies għar-ruħ kull Soċju appena jmut.
7.5 Il-Kumitat jiddeċiedi x’vistu għandu jsir f’każ ta’ mewt ta’ xi benefattur
u f’xi okkażjoni speċjali.
7.6 Il-Kumitat jiddeċiedi jekk f’każ ta’ mewt ta’ membru tal-Kumitat, jew f’xi
każ ieħor partikolarari, għandhiex takkumpanja l-Banda mal-funeral.
F’dan il-każ irid ikun hemm l-approvazzjoni tal-familja tal-mejjet. Jekk ilBanda ma takkompanjax ikun kunsiljabbli li l-istandard tas-Soecjeta’
jakkumpanja l-funeral.
7.7 Għandu jsir vistu u jinżamm kwiet ta’ luttu fil-jiem vistużi tal-Ġimgħa
Mqaddsa.

Kap VIII

REGOLAMENTI ĠENERALI
8.1 Is-Soċji Nisa għandhom dritt li jkollhom Sotto-Kumitat li jorganiżża u
jikkontrolla l-attivitajiet tal-fergħa femminili.
Għandu jkun hemm
rappreżentati tal-Kumitat f’dan is-Sotto-Kumitat (ara para. 3.4).
8.2 Iż-Żgħażagħ għandhom dritt li jkollhom Sotto-Kumitat li jorganiżża u
jikkontrolla l-attivitajiet tal-fergħa żagħżugħa li tista’ tinkludi: Bandisti,
Kontributuri u Attivisti tas-Soċjeta’ li għad m’għandhomx eta’ li jkunu Soċji
Effettivi. Għandu jkun hemm rappeżentant tal-Kumitat f’dan is-Sotto-Kumitat
(ara para. 3.4).
8.3 Il-Kumitar jiddieċiedi l-ħinijiet li fihom ikun miftuħ il-Każin u l-okkażjonijiet
li fihom gġandu jinżamm magħluq il-Każin jew parti minnu.
8.4 Normalment il-Każin hu miftuħ għas-Soċji biss, iżda fil-jiem tal-festa tarraħal, waqt xi attivita’ u f’xi okkażjonijiet oħta li l-Kumitat jidhirlu li hekk xieraq,
il-każin ikun miftuħ għall-pubbliku (jista’ jidħol kulħadd).
8.5 Kull Soċju jista’ jdaħħal mistednin miegħu fil-Każin basta huwa jaghmel
tajjeb għall-imġieba tagħhom u għal xi ħsara li jistagħu jagħmlu.
8.5.1 Il-Kumitat jista’ jimpedixxi lil kwalunkwe Soċju li jdaħħal xi persuna
partikolari fil-Każin. Jista’ wkoll jimpedixxi li persuna mhix Soċju takkumpanja
lil Soċju fil-Każin ta’ spiss mingħajr ma tapplika biex issir Soċju.
8.5.2 Kull Soċju għandu jkun liebes diċenti u jġib ruħu sew meta jkun ġol-każin.
8.6 Hu projbir logħob tal-ażżard, dagħa, kull xorta ta’ logħob ieħor mhux
aċċettat mil-liġi u kull ħaġa li toffendi l-moral u r-reliġjon nisranija.
8.6.1 Hu projbit li jinżammu diskussjonijiet politiċi u oħrajn li jiksru l-limitu
rikjest għall-buon ordni jew li jistgħu jqajmu tilwim jew ġlied.
8.6.2 Hu projbit li tinxtered ġol-Każin letteratura diżonesta, inġurjuża jew
politika.

8.6.3 Hu projbit li jsiru xi petizzjonijiet, arburali, abbonamenti, bejgħ ta’
oġġetti, lotteriji jew ġbir mingħajr il-permess tal-Kumitat.
8.6.4 Hu projbit tixwix u provokazzjoni u ħadd ma jista’ jieħu ħaqq b’idejh.
8.7 Ħadd ma jista’ jieħu jew jislef barra mil-Każin dak li jippartjeni lis-Soċjeta’
mingħajr permess tal-Kumitat.
8.8 Kull Soċju għandu d-dmir li jirraporta minnufiħ lill-Kumitat jekk jinnota xi
ksur ta’ dawn ir-regolamenti.
8.9 Hu projbit li jsir diskors, anke barra l-Każin li jista’ jinvolvi lis-Soċjeta’
f’tilwim ma’ xi soċjeta’ oħra. Ma għandux jixxandar barra dak li jingħad ġolkażin.
8.10 Ħadd ma jista’ jagħmel ħsara lil kull ma jappartjeni lis-Soċjeta’. Min jikser
din l-ordni jrid iħallas għall-ħsara li tkun saret.
8.11 Kull Soċju gġandu d-dritt li jidher quddiem il-Kumitat biex iressaq xi lment
jew suċċeriment u wkoll biex jagħti l-verżjoni tiegħu fuq xi kwistjoni li
tirrigrwardja lilu jew lil Soċju ieħor jew lis-Soċjeta’ in ġenerali.
8.12 F’każ ta’ xi diżordni gravi jew ħtieġa ta’ deċiżjoni urġenti, kull membru talKumitat għandu d-dmir li jsib soluzzjoni, skond ir-regolamenti u kif jaħseb li hu
l-aħjat għas-Soċjeta’, anke jekk ikun hemm bżonn ta’ sospensjoni ta’ xi Soċju. Linċident għandu jitressaq quddiem il-Kumitat fl-ewwel seduta fejn jerġa’ jiġi
diskuss u deċiż formalment. L-aktar Soċju anzjan li jkun preżenti f’xi inċident
bħal dan, fl-assenza ta’ membri tal-Kumitat, għandu jintervjeni huwa u jieħu
passi meħtieġa. Dak li jagħmel dan is-Soċju’ f’każ bħal dan huwa validu daqs li
kieku għamlu membru tal-Kumitat.
8.13 Kull Soċju jew membru tal-Kumitat li jiġi ppruvat li għamel xi rregolarita’
jew qerq fil-kotba li jista’ jirriżulta fi ħsara għas-Soċjeta, għandha tittieħed
azzjoni legali kontrieħ u titħallas il-ħsara li tkun saret mis-Soċju konċernat,
8.14 Ħadd ma għandu l-inqas jedd fuq kull ħaġa li tappartjeni lis-Soċjeta’. Kull
min jagħti xi ħaġa lis-Soċjeta, la hu u lanqas il-wrrieta tiegħu ma jibqagħlhom xi
dritt għal dak li jkun ġie rregalat.

Kap IX

XOLJIMENT
9.1 Ħadd ma jista’ jipproponi li s-Soċjeta tiġi xolta u lanqas li b’xi mod
jinbidel l-isem jew l-iskopijiet kif jidhru f’para. 1.2 sakemm jibqgħu
għaxar Soċji li jkunu kontra dan ix-xoljiment jew tibdil
9.2 Dawn ir-regolamenti ma jistgħux jonqsu jew jinbidlu jekk mhux blapprovazzjoni ta’ żewġ terzi mis-Soċji f’Seduta Ġenerali li tissejjaħ
apposta.
9.3 F’każ ta’ nuqqas ta’ Soċji rikjesti f’para. 9.1 jew xi ċirkostanzi oħra gravi,
u din is-Soċjeta tasal biex tiġi xolta, il-propjeta’ kollha mobbli u mmobbli
tas-Soċjeta’ għandha tiġi amministrata mill-Bank li tkun taħdem biħ isSoċjeta sakemm terġa’ tiġi rikostitwita s-Soċjeta bl-istess isem u prinċipji
ta’ Kapitlu I. Jekk wara għaxar snin ma tiġi stabbilita l-ebda
organizzazzjoni kif imsemmija, l-assi għandhom jgħaddu lis-Soċjeta’ talMUSEUM bil-kundizzjoni li jitgawdew mill-fergħat tas-subien u tal-bniet
tan-Naxxar.
9.4 Dan l-istatut jikkostitwixxi l-uniċi regolamenti validi għas-Soċjeta middata li fiha jiġi approvat.

Dan l-Istatut ġie moqri u approvat fis-Seduta Straordinarja li
nżammet __________________

__________________
Hon. Dr. Michael Farruġia
President

___________________
Mark Mangani
Segretarju Ġenerali

