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Statut  

Għaqda Madonna tal-Karmnu, 

Valletta 
 

L-Għan prinċipali tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta huwa li 

tgħin lill-Komunità Karmelitana li rappreżentata mill-Pirjol/Prokuratur tal-

Festa, tieħu ħsieb bi ftehim magħhom torganizza, il-Festi Esterni kollha tal-

Festa tal-Madonna tal-Karmnu li jsiru ġewwa l-Belt Valletta . 

 

KLAWSOLA 1- L-Għan tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu 

– Valletta  

1.1. Jiġi kkordinat l-armar kollu fit-toroq tal-Belt Valletta għall-Festa tal-Madonna tal-Karmnu li tiġi 

ċċelebrata kull nhar is-16 ta Lulju. 

1.2. L-Għaqda Madonna tal-Karmnu għandha tieħu ħsieb kull ħtieġa ta’ restawr fl-armar antik u tara 

fejn ikun jeħtieġ li jsir armar ġdid. Dan kollu dejjem isir wara qbil mal-Kumitat.  

1.3. Dan l-armar jista’ jintrama biss għall-Festa tal-Madonna tal-Karmnu u meta jiġi mitlub lill-għaqda 

bil-permess tal-għaqda stess u l-ebda biċċa xogħol ta’ armar ma tista’ tinbiegħ mingħajr 

approvazzjoni unanima tal-Kumitat.  

1.4. L-ebda ħaġa konessa mal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu m’għandha ssir mingħajr il-permess tal-

Kumitat, anke jekk din tkun ser tiġi mħallsa mill-Membru u mhux mill-Kumitat. 

 

KLAWSOLA 2 - Imsebħin  

2.1. L-Imseħbin tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta,  huma:  

2.1.1. Dawk li jkollhom it-Tessera mħallsa 

2.1.2. Il-Kumitat Ċentrali li jkun magħmul minn persuni minn 21 il-sena ‘l fuq. L-ebda persuna 

fil-Kumitat Ċentrali m’għandu jkun membru attiv ukoll f’xi Kumitat ieħor fil-Belt.  

2.2. L-etá tal-Membri hija minn 16-il sena l’ fuq. 

2.3. Membri li għandhom it-Tessera mħallsa u li mhumiex fil-Kumitat Ċentrali jistgħu jkunu wkoll 

membri f’waħda mill-Kummissjonijiet bħalma huma l-Kummissjoni Żgħażagħ, il-Kummissjoni 
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Banda, il-Kummissjoni Media jew xi kummissjoni oħra li jista’ jkun hemm fil-futur. Dan għandu 

jsir bl-approvazzjoni tal-Kumitat Ċentrali    

2.4. Kull min għandu għal qalbu l-Festa tal-Madonna tal-Karmnu jista’ jidħol membru billi jħallas it-

Tessera ta’ Sħubija. Ħadd ma jkun ikkunsidrat bħala Membru jekk ma jkollux it-Tessera ta’ 

Sħubija mġedda u mħallsa ta’ kull sena.  

2.5. L-ammont ta’ ħlas għat-tessera se jkun ta’ €10 u jista’ jinbidel minn sena għall-oħra bi qbil 

unanimu tal-Kumitat.   

2.6. Il-flus li jidħlu mis-sħubija ta’ kull sena għandhom imorru fil-Kont tal-Għaqda. Il-Kaxxier għandu 

jagħti rendikont ta’ kull sena tal-ammont ta’ Membri li jkunu daħlu kif ukoll tal-ammont ta’ flus li 

nġabru mit-Tessera ta’ Sħubija. Is-Segretarju għandu jżomm rendikont tad-dettalji ta’ kuntatt tat-

Tesserati kollha.  

2.7. Kull Membru li jħoss li għandu idea/suġġeriment jew ħsieb fuq kif nistgħu ntejbu l-Festa tal-

Madonna tal-Karmnu għandu jressaqhom quddiem xi membru tal-Kumitat u dawn huma fid-dmir li 

jikkunsidrawhom immedjatament fil-laqgħa li jkun imiss.  

2.8. Kull Membru għandu jżomm mal-istruzzjonijiet illi jingħatawlu mill-Kumitat u jekk dan ma jseħħx 

il-kumitat jista’ jiddeċiedi li jkeċċi lil dan il-membru. 

2.9. F’każ li jiġi nieqes xi membru jew xi ħadd mill-familjari immedjati tiegħu 

(omm/missier/aħwa/mara/raġel/tfal) flok bukkett isir quddiesa b’sufraġju għal ruħu, dan huwa fir-

responsabbiltà tas-Segretarju u l-Kaxxier.  

KLAWSOLA 3 - Kumitat u Elezzjoni  

3.1.  L-Uffiċjali tal-Kumitat huma:  

3.1.1. Pirjol / Prokuratur  

3.1.2. Chairperson  

3.1.3. Viċi-Chairperson 

3.1.4. Segretarju 

3.1.5. Assistent Segretarju /PRO 

3.1.6. Kaxxier  

3.1.7. Assistent Kaxxier  

3.1.8. Direttur Imħażen 

3.1.9. Konsulent tal-Għaqda 

3.2. Dawn l-Uffiċjali jridu jkunu persuni minn 21 sena ‘l fuq.  

3.3  Il-ħatra tal-Kumitat issir billi wara li jgħaddu s-sentejn tal-kumitat issir sejħa (qabel il-Laqgħa 

Ġenerali Annwali) għal karigi ta’ dawk il-membri tal-kumitat li jiddeċiedu li se jieqfu għal xi 

raġuni jew oħra jew inkella jkun jinħass il bżonn li jieqfu mill-kumitat. Min ikun interessat jidħol 

fil-Kumitat, għandu jissottometti ismu wara li tkun saret is-sejħa għall-karigi. Dawn wara 
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konsultazzjoni mill-kumitat preżenti jigu aċċettati u konfermati fil-kariga rispettiva tagħhom mill-

Pirjol. 

3.4 Jekk ikun hemm xi riżenja matul is-sena din għandha timtela’ billi jiġu preżentati isem/ismijiet 

ġodda u wara konsultazzjoni jiġi magħżul.  

3.5 Kull membru fil-kumitat għandu jkun persuna integra u responsabbli u jaħdem dejjem biex ikabbar 

il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt b’mod li jżomm quddiem għajnejh qabel kollox id-

devozzjoni u s-serjetà li għaliha hija magħrufa din il-Festa. F’każ illi xi membru ma jagħtix is-

sehem sħiħ li huwa mitlub minnu fil-Kumitat dan jista’ jiġi mitlub li jwarrab wara vot ta’ sfiduċja.  

3.6 Il-Kumitat li jinħatar għandu jibqa’ jaħdem għal sentejn. Wara li jgħaddu dawn is-sentejn qabel 

tissejjaħ il-Laqgħa Ġenerali, isir il-proċess kif imfisser fi 3.3. 

3.7 Il-Kumitat għandu jara illi jiġu onorati proġetti u ħlasijiet li jkunu bdew mill-kumitat ta’ qabel.  

3.8 Sa fejn hu possibli huwa ppreferut jekk proġetti ta’ armar jispiċċaw sakemm jgħaddi t-terminu ta’ 

dak il-Kumitat partikolari. F’każ li dan ma jsirx il-kumitat il-ġdid għandu jonora l-proġetti li jkunu 

bdew u dawn jingħataw prijorità qabel ma jibdew proġetti ġodda.  

  KLAWSOLA 4 - Il-Firmatarji  

4.1 Il-Firmatarji tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu għandhom ikunu l-Pirjol/Prokuratur tal-Festa, ic-

Chairperson u l-Kaxxier.   

4.2 Għal affarijiet ta’ permessi l-firmatarju jkun is-Segretarju jew l-Assistent Segretarju. 

KLAWSOLA 5 - Responsabiltajiet  

5.1 Il-Pirjol tal-Komunità Karmelitana tal-Belt / Prokuratur tal-Festa  

5.1.1 Il-Pirjol tal-Patrijiet tal-Karmnu tal-Kunvent tal-Belt Valletta jew il-Prokuratur tal-Festa.  

5.1.2 Dejjem josserva u jiġbed l-attenzjoni fejn ikun meħtieġ li l-festa tibqa’ dik li hi, jiġifieri 

FESTA DEVOTA. 

5.1.3 Hu jikkoordina l-obligi tal-Komunità ma’ dawk ta’ mal-Għaqda. L-obbligi finanzjarji li 

jirrigwardjawh huma l-permessi, in-nar, il-baned, id-dawl u l-konsum kif ukoll ir-repo u 

inġenji li jintużaw waqt l-armar. 

5.1.4 Għandu vot deċiżiv fil-laqgħat tal-Kumitat. 

5.1.5 Hu jiftaħ il-Laqgħa Ġenerali  kif ukoll jikkonfema l-għażla tal-uffiċjali . Jista’ jiġi mitlub 

jivvota wkoll f’każ fejn il-votazzjoni waqt il-laqgħat tal-kumitat tiġi ndaqs.  

5.1.6 Jiffirma l-Minuti tal-laqgħat flimkien maċ-Chairperson u s-Segretarju 

 

5.2 Chairperson  

5.2.1 Jippresiedi l-laqgħat kollha u jagħmel diskors tal-għeluq waqt il-Laqgħa Ġenerali. 
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5.2.2 Jiffirma l-Minuti flimkien mal-Pirjol u jgħaddihom lis-Segretarju filwaqt li dejjem u 

f’kull sitwazzjoni jara li l-Membri kollha jimxu mal-istatut.  

5.2.3 Iċ-Chairperson jew Segretarju jista’ jattendi wkoll kull laqgħa oħra ta’ xi Kummissjoni 

illi tkun twaqqfet fi ħdan l-Għadqa Festa Madonna tal-Karmnu fil-futur. Jekk dan ma 

jsirx kull inizjattiva li toħroġ minn xi laqgħa ta’ xi kummissjoni trid tiġi kkomunikata u 

approvata mill-Kumitat. F’każ li dan ma jsirx din l-inizjattiva ma tkunx approvata biex 

issir. 

5.2.4 Għandu jiġi muri liċ-Chairperson u mbagħad ikkominkat lill-Kumitat kull ma jista’ jkun 

ta’ relevanza għall-Għaqda Madonna tal-Karmnu - Valletta.  

5.3 Viċi-Chairperson  

5.3.1 Imexxi l-Laqgħa f’każ li ċ-Chairperson ikun indispost 

5.3.2 Jagħti għajnuna diretta liċ-Chairperson  

5.4 Segretarju 

5.4.1 Jieħu ħsieb jgħarraf lill-Membri kollha bil-Laqgħa Ġenerali kif ukoll lil Membri kollha 

tal-Kumitat qabel kull laqgħa matul is-sena. Dan jista’ jsir jew b’e-mail jew permezz ta’ 

ċirkulari li titqassam bl-idejn. Dan il-messaġġ għandu jinkludi l-post, il-jum u ħin tal-

laqgħa kif ukoll l-aġenda li għandha ssir flimkien maċ-Chairperson.  

5.4.2 Is-Segretarju huwa fl-obbligu li jżomm il-minuti tad-deċizjonijiet li jittieħdu fil-laqgħa 

tal-Kumitat kif ukoll tal-laqgħat ġenerali u jiffirmahom flimkien mal-Pirjol u ċ-

Chairperson, iżomm file tal-ittri kollha li jirċievi u kopja ta’ dawk li jibgħat.  

5.4.3 Iċ-Chairperson jew Segretarju jista’ jattendi wkoll kull laqgħa oħra ta’ xi kummissjoni 

illi tkun twaqqfet fi ħdan l- Għaqda Madonna tal-Karmnu – Valletta, fil-futur. Jekk dan 

ma jsirx kull inizjattiva li toħroġ minn xi laqgħa ta’ xi kummissjoni trid tiġi 

kkomunikata u approvata mill-Kumitat. F’każ li dan ma jsirx din l-inizjattiva ma tkunx 

tista’ ssir. 

5.4.4 Jieħu ħsieb permessi relatati mal-festa u laqgħat mal-Pulizija/Kunsill Lokali jew xi 

għaqdiet oħra kif meħtieġ.  

5.4.5 Iżomm lista aġġornata tal-Membri kollha kif ukoll il-kuntatti kollha tagħhom kif ukoll 

reġistru tal-Menswalità.  

5.5  Assistent Segretarju / PRO  

5.5.1 L-Assistent (kemm fil-każ ta’ Segretarju kif ukoll fil-każ ta’ kaxxier u Chairperson) 

huwa fid-dover li jgħinu lill-uffiċjali tagħhom rispettivament u fin-nuqqas tagħhom iridu 

jagħmlu x-xogħol tal-istess uffiċjali.  

5.5.2 Jieħu ħsieb l-avviżi / posters u promozzjoni relatata mal-Festa Esterni  

5.5.3 Jaġġorna l-Paġna ta’ Facebook  

5.5.4 Jieħu ħsieb il-ġbir ta’ materjal / riklamar / issettjar tal-Programm tal-Festa bl-għajnuna ta’ 

membri oħrajn tal-għażla tiegħu, jekk dan ikun qiegħed isir minn membru tal-Kumitat.  

5.5.5 Jieħu ħsieb kull tip ta’ korrispondeza ma’ għaqdiet oħra u tiġi ffajljata kif meħtieġ.  
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5.5.6 Flimkien mas-Segretarju għandu jieħu ħsieb jibni arkivju żgħar b’kull komunikazzjoni li 

saret mill-Għaqda Festi Esterni jew affarijiet oħra relatati.  

5.6  Kaxxier 

5.6.1 Irid jagħti rendikont f’kull laqgħa ta’ kull tibdil fil-bilanċ tal-kont  

5.6.2 Jagħti rendikont wara kull attività li ssir mill-Għaqda 

5.6.3 Ikun firmatarju kif msemmija f 4.1 

5.6.4 Qabel ma jinbeda xi proġett il-kaxxier għandu jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-ispejjeż ta’ 

dan il-proġett.  

5.6.5 Ta’ kull sena waqt il-Laqgħa Ġenerali għandu jagħti rendikont tal-qagħda finanzjarja.  

5.7 Assistent Kaxxier  

5.7.1 Jgħin lill-kaxxier  kif meħtieġ fiż-żamma ta’ records, statements u bilanċi ta’ dħul u ħrug. 

5.7.2 Jara biex fil-waqt opportun u bi qbil mal-kumitat, jsir li hemm bzonn isir biex l-Għaqda  

Madonna tal-Karmnu tkun rreġistrata bħala Organizazzjoni Volontarja bil-ħsieb li jkun 

iktar faċli biex isiru applikazzjonijiet għal fondi ta’ xi proġett partikolari. 

5.7.3 Javza u jinforma ruħu iktar fuq xi opportunitajiet ta’ fondi li minnhom l-Għaqda 

Madonna tal-Karmnu tkun tista’ tibbenefika, bħal Good Causes Funds, Progetti tal-EU 

jew oħrajn li jista’ jkun hemm minn żmien għal żmien. F'dan il-każ jingħata update f'kull 

laqgħa ta’ fiex wasalna fl-applikazzjoni. 

5.8 Direttur Imħażen 

5.8.1 Id-Direttur tal-Imħażen ghandu l-inkarigu jara li l-imħażen u l-postijiet li għandha l-

Għaqda jinżammu taħt ordni u superviżjoni tajba. 

5.8.2 Jara li kull post u maħżen li għandha l-Għaqda jkunu miżmuma nodfa u taħt superviżjoni 

matul is-sena kollha. Għandu dritt li jsejjaħ xi membri biex jgħinuh jieħu ħsieb it-tindif 

fejn ikun hemm bżonn. 

5.8.3 Għandu jżomm inventarju tal-imħażen u l-postijiet fejn hemm bżonn. 

5.8.4 Jieħu ħsieb li jkollu korrispondenza tal-kontijiet (fejn hemm bżonn) tal-kirjiet tal-

postijiet, dawl u ilma, u jara li dawn ikunu qegħdin jitħallsu. 

5.8.5 Għandu jieħu ħsieb u jżomm lill-kumitat aġġornat rigward dak li jkun għaddej fl-

imħażen u l-postijiet f’każi ta’ manutenzzjoni u tiswijiet li jistgħu jinqalgħu minn żmien 

għal ieħor. 

 

5.9 Konsulent tal-Għaqda 

5.9.1 Il-Konsulent tal-Għaqda għandu jkollu l-irwol li jikkonsulta lill-kumitat rigward emendi, 

deċiżjonijiet u dak kollu li għandu x’jaqsam fejn jidħlu regolamenti tal-istatut. 

5.9.2 Għandu jkun aġġornat sewwa mal-istatut kif ukoll mal-emendi ġodda li jidħlu fl-istatut 

minn żmien għal ieħor. 

5.9.3 Għandu jikkonsulta lill-kumitat rigward opinjonijiet, ilmenti u suġġerimenti li jitressqu 

quddiem il-kumitat biex tittieħed l-aħjar deċiżjoni għall-ġid tal-Għaqda. 
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5.9.4 Iżomm kuntatt maċ-Chairperson u jara li fil-kariga ta’ konsulent tal-Għaqda, il-festa 

esterna tibqa’ tkun bilancjata fiċ-ċelebrazzjonijiet esterni tagħha. 

5.9.5 Bħala Konsulent jagħti l-opinjoni tiegħu fejn ikun hemm bżonn f’dak li jirrigwarda x-

xogħol tal-kumitat. 

 

KLAWSOLA 6 - Postijiet / Imħażen tal-Għaqda 

6.1 L-Għaqda Madonna tal-Karmnu għandha numru ta’ postijiet li fihom terfa u taħdem fuq l-armar 

tal-festa u postijiet oħra fejn isiru attivitajiet u jitlaqgħu l-membri 

6.2 Matul is-sena hija responsabbiltà tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu li tieħu ħsieb dawn il-postijiet 

fejn jidħlu xogħol ta’ manutenzjoni, tindif u ħlas ta’ kontijiet għal: 

 Ċentru 103, Triq it-Teatru l-Antik, Il-Belt Valletta. (bieb ma’ bieb mal-Oratorju tal-

Fratellanza tal-Karmnu) 

 Maħżen tal-Armar: 138, Triq id-Dejqa, Il-Belt Valletta 

 

6.3 Il-Postijiet oħra li l-għaqda trid tieħu ħsieb ta’ manutenzjonijiet u tindif huma: 

 Garage (Maħżen tal-Arbli): 120, Triq il-Punent, Il-Belt Valletta 

 (Maħżen tad-drapp): 98, Triq Zekka, Il-Belt Valletta  

 Garage (Kannierja taħt il-Kampnar): 55, Triq Zekka, Il-Belt Valletta  

 

 

KLAWSOLA 7- Post Mortem tal-Festa 

7.1 Qabel il-Laqgħa Ġenerali għandu jiltaqa’ l-kumitat preżenti biex jagħmel Post Mortem tal-festa li 

tkun għaddiet u fil-laqgħa ġenerali jiġi preżentat rapport ta’ dan.  

7.2 F’din il-laqgħa għandu jsir ukoll pjan ta’ ħidma għall-festa tas-sena ta’ wara. Dan il-pjan jiġi 

kkomunikat lill-Membri kollha waqt il-laqgħa ġenerali miċ-chariperson fid-diskors tal-għeluq.  

KLAWSOLA 8- Il-Laqgħa Ġenerali Annwali  

8.1  Il-Laqgħa għandha ssir mhux iktar tard mit-30 ta’ Settembru ta’ kull sena, u jintbagħat avviż lil 

membri kollha tal-inqas 3 ġimgħat qabel id-data tal-laqgħa 

8.2 Wara diskors ta’ introduzzjoni mill-Pirjol, is-Segretarju għandu jaqra ir-rapport annwali, fejn fih 

jelenka x’sar matul is-sena u x’hemm ippjanat għas-sena ta’ wara. 

8.3 Il-Kaxxier għandu jaqra r-rapport finanzjarju tal-Għaqda.  
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8.4 Jiġu konfermati mill-Pirjol il-membri tal-kumitat il-ġdid wara sentejn ta’ ħidma mill-kumitat (jkun 

sar il-proċess imsemmi fi 3.3) 

8.5 Jiġi ppreżentat ir-rapport tal-Post Mortem li jkun sar fil-laqgħa tal-kumitat ta’ qabel u jiġi mistoqsi u 

mitlub lil membri min irid jgħaddi xi suġġeriment jew ilment fuq il-festa. 

8.6 Iċ-Chairperson jagħlaq bid-diskors tiegħu li fih isemmi x’hemm pjanat għas-sena ħidma li jmiss. 

KLAWSOLA  9- Iż-Żgħażagħ  

9.1 Il-Kummisjoni Żgħażagħ tiġbor fiha membri sa ma jagħlqu l-wieħed u għoxrin sena. 

9.2 Din il-Kummissjoni jkollha rappreżentant li jrid ikun ta’ bejn l-età ta’ 18 u 21 sena u dan ir-

rappreżentant jiġi magħżul mill-Kumitat Ċentrali. 

9.3 Rappreżentant taż-Żgħażagħ jista’ jiġi msejjaħ mis-Segretarju biex jattendi għal-laqgħa tal-Kumitat, 

fejn fiha jkunu se jiġu diskussi xi affarijiet li jolqtu iż-żgħażagħ.  

9.4 L-ebda attività ta’ fund raising kif ukoll xi armar jew sorpriża m’għandhom jiġu ordnati mingħajr l-

approvazzjoni tal-Kumitat kollu.  

9.5 Wara kull attività li jagħmlu ż-żgħażagħ għandhom jagħtu l-flus u rendikont lil Kaxxier li mbagħad 

dan iwasslu lill-Kumitat waqt il-Laqgħa li jmiss. Il-flus jitpoġġew f’fond għalihom u meta jkun 

meħtieġ (bi qbil fil-kumitat) li jinħarġu xi flus għal xi attività/sorpriża/armar/etc f’isem iż-żgħażagħ 

dan isir mill-kaxxier. 

KLAWSOLA 10 - Deċiżjonijiet   

10.1 Il-Kumitat għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fix-Xahar. 

10.2 L-ebda deċizjoni m’għandha tittieħed b’inizjattiva personali ta’ bniedem wieħed biss imma trid tiġi 

dejjem diskussa mill-membri kollha waqt laqgħa tal-Kumitat. Dan jgħodd għal kull aspett tal-Festa 

Esterna inkluż nar, xiri/bejgħ ta’ armar ġdid kif ukoll restawr ta’ armar antik.  

10.3 Sabiex id-Deċiżjonijiet li jittieħdu waqt il-laqgħa jkunu jgħoddu jrid ikun hemm attendenza ta’ nofs 

il-membri u wieħed. (Il-Pirjol mhux inkluż).  

10.4 Jekk xi ħadd jonqos li jattendi għal-laqgħa għal tliet darbiet konsekuttivi bla ma jagħti raġuni xierqa, 

ikun magħdud bħala li m’għadux interessat u dan jiġi infurmat mill-kumitat b’ittra li mhux se jibqa’ 

jagħmel parti mill-kumitat. F’dak il-każ membru ieħor għandu jiġi co-opted kif spjegat fi 3.4. 

10.5 Ħadd ma jista’ jagħmel spejjeż għan-nom tal-Għaqda mingħajr l-ordni u approvazzjoni tal-Kumitat. 

KLAWSOLA 11 - Il-Programm tal-Festa  

11.1 Il-Programm tal-festa jinħadem preferibbilment minn Membru tal-Kumitat kif ukoll minn Membri 

komuni li jkollu t-tessera mħallsa u li jkollu il-fiduċja tal-Pirjol.  
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11.2 Min jaħdem il-Programm tal-Festa jista’ jagħżel żewġ membri tal-fiduċja tiegħu biex jgħinuh fix-

xogħol li jinvolvi.  

11.3 Għalkemm ir-riklami jinġabru minn membri tal-Għaqda Madonna tal-Karmnu, il-flus jgħaddu 

kollha għand il-Pirjol. Il-ħlas tal-Programm isir appena jinġabru r-riklami mill-Pirjol. Kull bilanċ li 

jista’ jibqa’ mill-Programm tal-Festa għandu jagħmel użu minnu l-Pirjol għall-Festa, skont kif 

jaħseb li hu l-aħjar. 

KLAWSOLA 12 – Kummissjonijiet fi ħdan L-Għaqda 

Madonna tal-Karmnu – Valletta  

12.1 Il-Kumitat jista’ jwaqqaf jew ixolji skont il-bżonn kummisjonijiet li jieħdu ħsieb xi ħaġa 

partikolari jew li jkunu immirati lejn sezzjoni partikolari tal-membri.  

12.2 L-ebda ħaġa fi kwalunke Kummissjoni ma tista’ ssir jekk ma jkunx hemm l-approvazzjoni tal-

kumitat.  

12.3 F’kull laqgħa ta’ xi Kummisjoni għandu jattendi ċ-Chairperson jew is-Segretarju tal-Kumitat u 

wara jagħti update lill-Kumitat Ċentrali fl-ewwel laqgħa li jkun imiss.  

12.4 Ir-Rappreżentant tal-Kummissjoni kif ukoll il-membri ta’ kummissjonijiet jistgħu jissejħu għal-

laqgħa tal-kumitat jekk tkun se tiġi dikussa xi ħaġa li tikkonċerna l-Kummissjoni tagħhom. 

12.5 Għal Kummissjoni Fundraising hemm Kordinatur Fundrising li jintgħażel mill-Kumitat. 

12.5.1 Bi qbil mal-kumitat għandu jieħu ħsieb f’idejh attivitajiet li bihom jinġabru fondi għall-

festa 

12.5.2 Din il-persuna għandha taħdem mill-qrib mal-kaxxier biex b’hekk jiġu mgħoddija lill-

Kaxxier kull flus li daħlu mill-attivitajiet kif ukoll mal-Assistent Segretarju għal 

Promozzjoni.  

12.5.3 Jista’ jagħżel nies tal-fiducja tiegħu li jkunu tesserati imma li ma jkunux fil-Kumitat 

Ċentrali biex jgħinuh waqt l-organizzazzjoni tal-attivitaijiet tal-fundraising.  

 

KLAWSOLA 13 – F’każ li tinħall l-Għaqda  

13.1 F’każ ta’ xoljiment tal-Għaqda l-oġġetti mobbli kollha fil-pussess tal-Għaqda għandhom jgħaddu 

f’idejn il-Pirjol jew Prokuratur tal-Festa.  

13.2 Jekk l-Għaqda tkun ser tkompli, bl-istess isem u għan il-flus kollha u l-affarijiet għandhom jerġgħu 

jgħaddu mingħand il-Pirjol jew Prokuratur tal-Festa għall-Għaqda.  

13.3 Sabiex kull regolament f’dan l-Istatut ikun jista’ jiġi emendat, miżjud, imnaqqas jew imneħħi 

għalkollox irid isir qbil mill-Membri kollha tal-Kumitat. 

13.4  L-interpretazzjoni finali ta’ dan l-istaut għandha issir mill-Kumitat.   


