1.0.0

L-ISEM:

1.1.0

Dan għandu jkun MALTA AMATEUR RADIO LEAGUE - M.A.R.L. f’dan l-istatut tissejjaħ
l-Għaqda.

2.0.0

GĦANIJIET TAL-M.A.R.L:
Il-M.A.R.L. għandha dawn l-għanijiet:
(a) Tiġbor fiha nies bil-għan li tkattar l-interess fl-Amateur Radio, u fil-fergħat
differenti tiegħu.
(b) Tagħti pariri u titħaddet ma’ l-awtoritajiet, suġġetti li għandhom x’jaqsmu ma’
l-Amateur Radio u fil-fergħat differenti tiegħu.
(ċ) Tipprovdi dawk il-faċilitajiet għall-membri fil-qasam tat-tagħlim u prattika firradju u fil-fergħat differenti tiegħu.
(d) Tikkorrispondi u tibdel ideat u fehmiet ma’ membri u ma’ għaqdiet oħra Maltin
kif ukoll barranin li għandhom l-istess ideali bħal dawk misjuba f’dan l-istatut.
(e) Biex tipprovdi faċilitajiet tal-Buro għall-membri kollha mħallsa regolarment
fil-M.A.R.L.
(f)

Biex tipprovdi faċilitajiet għal dawk li ma jkunux membri tal-M.A.R.L. iżda li
jkunu jixtiequ jirċievu u jibgħatu QSL cards fil-Buro tal-M.A.RL., sakemm
jiġu osservati r-regolamenti speċifikati għal dan is-servizz.

(g) Tipprovdi faċilitajiet u tieħu sehem f’attivitajiet u ħtiġijiet ta’ emerġenza
nazzjonali.
(h) Il-Kumitat għad-diskrezzjoni tiegħu jirriserva d-dritt li juża : il-post ta’ l-avviżi,
il-paġni tas-sit elettroniku kif ukoll permezz tal-grupp tal-posta elettronika ta’ lgħaqda biex jinforma lil membri dwar xi avviżi u dwar xi attivitajiet
organizzati f’isem l-Għaqda.
(i)

Minħabba żviluppi teknoloġiċi, il-Kumitat minn żmien għal żmien għandu jara
kif l-aħjar ikun jista’ jikkomunika mal-membri, inkluż l-avviżi tal-laqgħat u
kull xorta ta’ avviżi oħra biex inaqqas l-ispejjeż tal-posta u spejjeż oħra.
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3.0.0

STATUS TAL-GĦAQDA:

3.1.0

Il-M.A.R.L. hija għaqda b’amministrazzjoni awtonoma u hija esklussivament ta’ natura
volontarja, u ma taħdimx bi skop ta’ qliegħ.

4.0.0

ĊENTRU TAL-M.A.R.L.

4.0.1

Il-M.A.R.L. għanda bħala dar: IĊ-ĊENTRU TAL-M.A.R.L.
QASAM INDUSTRIJALI, TRIQ L-IMDINA, H’ Attard.
F’każ li jinbidel l-isem jew in-numru ta‘ dan il-post jew l-indirizz, din il-klawsola tinbidel
mingħajr il-ħtieġa ta‘ emenda għall-istatut.

4.1.1

Iċ-Ċentru tal-M.A.R.L. jiftaħ nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ħamis mis-6:00 pm sat- 8:00, u lĦadd bejn l-10:00am u 12:00pm.

4.1.2

Biex iċ-Ċentru jkun jista’ jinfetaħ f’xi jiem oħra, bħala eżempju festi pubbliċi, festi reliġjużi
jew sibtijiet biex issir manutenzjoni jew xi attivita’ uffiċjali organizzata mill-M.A.R.L.,
jeħtieġ l-approvazzjoni tal-Kumitat. Attivitajiet bħal dawn għandhom jiġu mgħarrfa lillmembri ġimgħa qabel.

4.1.3

Iċ-Ċentru jista’ jinfetaħ, tkun xi tkun il-ġurnata sakemm ikun hemm preżenti membru talkumitat.

5.0.0

SĦUBIJA:

5.0.1

Il-M.A.R.L. tħaddan fiha lil dawk kollha interessati fl-Amateur Radio u fil-fergħat differenti
tiegħu, sakemm il-membru jaċċetta l-klawżoli kollha ta’ dan l-istatut.

5.1.0
5.2.1

PROĊEDURA GĦAS-SĦUBIJA:
Kull applikazzjoni għas-sħubija nominata u sekondata minn żewġ (2) membri għanda tiġi
milquha mis-Segretarju, li għandu l-obbligu li jesponi t-talba għas-sħubija fil-post prominenti
mħejji
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5.2.2

Kull membru għandu dritt jagħmel oġġezzjonijiet għas-sħubija ta’ xi individwu.
Oġġezzjonijiet bħal dawn, għandhom isiru bil-miktub, u jingħataw lis-Segretarju fiż-żmien li
matulu l-applikazzjoni tkun esposta għall-wiri lil-membri.

5.2.3

Il-Kumitat jista’ wkoll joġġezzjona għas-sħubija ta’ xi individwu. Din l-oġġezzjoni trid issir
ukoll bil-miktub.

5.2.4

Id-deċiżjoni tal-Kumitat fuq kull oġġezzjoni, wara konsultazzjoni man-nominant u ssekondant, hija finali, u l-kumitat mhux obbligat jagħti spjegazzjoni.

5.3.0

DRITTIJIET U DMIRIJIET:

5.3.1

Kull membru għandu dritt juża l-faċilitajiet kollha li tipprovdi l-Għaqda.

5.3.2

Kull membru huwa suġġett għal dawn id-dmirijiet:
(1)

Imġieba tajba u retta waqt l-attivitajiet ta’ l-għaqda.

(2)

Imġieba tajba fiċ-Ċentru ta’ l-Għaqda.

(3)

Attendenza regolari għall-attivitajiet tal-M.A.R.L.

(4)

Kura sħiħa tal-propjetà tal-M.A.R.L. u tal-propjetà ta’ membri oħra.

(5)

Li fiċ-Ċentru tal-M.A.R.L. u waqt attivitajiet oħra organizzati minnha jew f’isimha
ma jsirx kliem fuq suġġetti kontroversali, inkluża il-politika.

6.0.0

AMMINISTRAZZJONI:

6.1.0

Il-M.A.R.L. għandha tkun amministrata minn Kumitat magħmul minn seba’(7) persuni:
President
Segretarju
Viċi Segretarju
Teżorier
Vici Teżorier
Club Manager
Membru
Il-President, is-Segretarju u t-Teżorier għandhom ikunu bil-liċenzja tar-Radio Amateur, u
jkunu ilhom imseħbin fil-M.A.R.L. għal mhux anqas minn sentejn (2) wara xulxin. L-erba’
membri
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6.2.1. DMIRIJIET TAL-KUMITAT:
(1) Iżomm kuntatt dirett ma’ l-Awtoritajiet responsabbli ta’ l-Amateur Radio.
(2) Iżomm kuntatt dirett mal-I.A.R.U. (region 1).
(3) Iżomm kuntatt dirett ma’ Għaqdiet oħra kemm Maltin kif ukoll barranin. B’dawn ilkuntatti għandu jiġi mfittex l-aħjar interess tar-Radio Amateurs kollha ta’ Malta.
(4) Jorganizza attivitajiet kemm tekniċi u kif ukoll soċjali.
(5) Imexxi l-QSL Buro.
(6) Joħroġ Awards.
(7) Jipprovdi Librerija.
(8) Jaħtar QSL Manager, Awards Manager, u kull kariga oħra li teħtieġ il-I.A.R.U., kif
ukoll kull ħaġa oħra li jkun hemm bżonn minn żmien għal żmien.
(9) Jaħtar HF, VHF u SHF Managers skond il-ħila teknika, ħeġġa w impenn tagħhom filkariga li jinħatru fiha.
(10) Il-Kumitat jista’ jaħtar sotto-kumitati għal għanijiet li jidhirlu meħtieġa biex imexxu
‘l-quddiem l-Għaqda u l-għanijiet tagħha. Dawn is-sotto kumitati jistgħu jkun fihom
membri ta’ l-Għaqda li ma jkunux membri tal-Kumitat.
6.2.2

Il-Kumitat għandu jiltaqa’ mill-anqas darba fix-xahar. Jekk xi membru ma jkunx preżenti
għall-laqgħa tal-Kumitat għal tlett (3) laqgħat wara xulxin, mingħajr ġustifikazzjoni, jkun
meqjus li rriżenja mill-Kumitat.

6.2.3

Il-Kworum għandu jkun ta’ ħamsa (5) inkluż il-President.

6.2.4

Il-Kumitat idum iservi għal sena.

6.2.5

Fil-każ li post ta’membru fil-Kumitat jisfa’ battal għandu jimla il-post dak li fl-aħħar
elezzjoni jkun ġab l-aktar voti minn dawk li ma telgħux. Jekk ma jkunx hemm min jimla dan
il-post, il-kumitat jista’ jaħtar membru permezz ta’ kopzjoni.

6.2.6

Jekk ma jkunx hemm biżżejjed membri li joħorġu għall-elezzjoni, il-Kumitat li jkun tela’
jista’ jagħmel kopzjoni ta’ membru biex jifforma il-Kumitat.
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6.2.7 Membru tal-Kumitat tal-M.A.R.L. ma jistax ikun f'Kumitat ta' club jew ċirklu li
għandu
x'jaqsam mar-radju li huwa bażat f'Malta jew Għawdex.

6.3.0

DMIRIJIET ĠENERALI TAL-KUMITAT:

6.3. 1 Il-President huwa responsabbli mill-Kumitat.
6.3.2

Is-Segretarju huwa responsabbli mill-korrispondenza u mill-minuti ta' kull laqgħa. Is-Segretarju
huwa awtorizzat sabiex iżomm f'ismu u jieħu ħsieb it-tiġdid tal-liċenzji tal-MARL ma l-MCA.

6.3.3

It-Teżorier huwa responsabbli mill-ġbir u ż-żamma bil-miktub tal-ħlas tal-membri kif ukoll
mill-finanzi kollha ta’ l-Għaqda. Huwa awtorizzat biex flimkien ma’ persuna jew persuni oħra
jżomm kontijiet fil-Bank, u jżomm f’idejh mhux aktar minn tliet mija u ħamsin Euro €350
biex jilħaq mal-ħtiġijiet ta’ l-Għaqda. Kull ħlas dirett ma jistax jaqbeż il-mija u erbgħin Euro
€140. Fil każ ta’ aktar irid il-permess tal-Kumitat. It-Teżorier għandu jħejji Rapport Finanzjarju
Annwali ta’ bejn l-ewwel ta’ Jannar u l-aħħar ta’ Diċembru w jippreżentah fil-Laqgħa Ġeneral
Annwali. It-Teżorier għandu jħejji l-formolarju kollu skond hekk kif mitlub mill- Kummissarju
ta’ l-Għaqdiet Volontarji.

6.3.4

Il-Manager taċ-ċentru huwa responsabbli biex iżomm inventarju tal-propjetà tal-M.A.R.L. u
jieħu ħsieb flimkien ma sotto-kumitat il-manutenzjoni u kull ħaġa oħra li jkun jeħtieġ iċĊentru.

6.3.5

Il-President u s-Segretarju huma r-rappreżentanti legali għall-M.A.R.L.

6.3.6

Il- Managers ta’ l-HF, il-VHF , u l-SHF għandhom iħejju programm ta' attivitajiet fil-bidu
tas-sena u jagħtu rendikont tal-ħidmiet tagħhom f'kull Laqgħa Ġenerali Annwali.

6.4.0

Il-Kumitat għandu minn żmien għal żmien juri l-għarfien ta’ l-Għaqda lejn individwu jew
individwi li jkun jew ikunu taw kontribut siewi għall-avvanz tal-Amateur Radio.

6.5.0

LAQGĦA ĠENERALI:

6.5.1

Kull Laqgħa Ġenerali tiġi mgħarrfa lill-membri mill-anqas 21 jum qabel, permezz ta’ ċirkulari
li fiha għandha titħabbar id-data, il-post u l-ħin li fihom tkun ser issir il-laqgħa.
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6.5.2

Il-Laqgħa Ġenerali għandha tissejjaħ bejn l- 1 u t-28 ta’ Frar. L-aġenda għal-laqgħa ġenerali
għandha tintbagħat lill-membri kollha mħallsa regolarment sal-31 ta’ Diċembru tas-sena
ta’qabel dik li fiha tkun ser issir il-laqgħa.

6.5.3

Is-Segretarju għandu jagħti żmien lill-membri sa meta’ jistgħu jwasslulu mozzjonijiet għaddiskussjoni matul il-Laqgħa Ġenerali. Dawn għandhom jiġu mgħarbla u jistgħu jiġu maqbula
mill-Kumitat. Il-Kumitat ma għandux dritt iwaqqaf xi mozzjoni milli tasal quddiem il-Laqgħa
Ġenerali għad-diskussjoni, sakemm dik il-mozzjoni ma tkunx tmur kontra dan l-istatut. F’kas
bħal dan, is-Segretarju għandu jagħti tagħrif fil-Laqgħa Ġenerali dwar dik il mozzjoni. Tista’
fil-waqt dedikat għall-membri matul il-Laqgħa Ġenerali, issir diskussjoni fuq mozzjoni hekk
imwaqqfa.

6.5.4

L-Aġenda tal-Laqgħa Ġenerali għandha tinkludi fost oħrajn:
Qari, diskussjoni u approvazzjoni tal-Minuti
Qari, diskussjoni u approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv.
Qari, diskussjoni u approvazzjoni tar-Rapport Finanzjarju ta’ bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’
Diċembru tas-sena ta’ qabel.
Ħatra ta’ Awditur
Għandha tispeċifika illi jistgħu jieħdu sehem fid-diskussjoni u fil-votazzjoni dawk il-membri
BISS li jkunu mħallsa sal-31 ta’ Diċembru tas-sena ta’qabel, u li jkunu ġeddew is-sħubija
tagħhom għas-sena l-ġdida sal-bidu tal-laqgħa.

6.6.0

ELEZZJONI TAL-KUMITAT:

6.6.1

Biex wieħed ikun jista’ jikkontesta għall-elezzjoni, irid jitfa’ n-nominazzjoni mhux aktar tard
minn għaxart ijiem (10) qabel id-data li tkun ġiet iffissata għall-elezzjoni.

6.6.2

Għandha tinħatar Kummissjoni biex tieħu ħsieb din 1-elezzjoni.

6.6.3

Il-votazzjoni tista’ ssir kemm dirett kif ukoll bil-posta.

6.6.4

Ir-riżultat ta’ l-elezzjoni għandu joħroġ mhux aktar tard minn tlett ġimgħat (3) wara l-Laqgħa
Ġenerali.
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6.6.5

Meta wieħed jikkontesta għal elezzjoni, jrid jindika għal liema kariga jew karigi ser ikun
qiegħed jikkontesta l-elezzjoni skond 6.1.0. Il-membri għandhom jivvutaw bil-preferenza
tagħhom għal kull kariga b'numru, fejn in-numru wieħed jindika l-ewwel preferenza, n-numru
tnejn jindika t-tieni preferenza etc. F'każ li żewġt kontestanti jġibu l-istess numru ta' l-ewwel
preferenza, jingħaddu t-tieni preferenzi. Jekk jerġgħu jiksbu l-istess voti jingħaddu lpreferenzi kollha segwenti. Jekk jibqgħu bl-istess numru ta' voti terġa' issir elezzjoni ta' dik ilkariga u f'każ li jerġgħu jġibu l-istess numru ta' voti, tiġi applikata 6.6.6. F'każ li persuna tiġi
eletta għal aktar minn kariga waħda, din il-persuna għandha tagħżel liema kariga ser tokkupa.
F'każ li kariga tiġi kontestata minn persuna waħda u tissodisfa 6.1.0, awtomatikament
tikkwalifika għall-kariga. F'każ li kariga ma tiġix ikkontestata, tiġi applikata 6.6.6 għal dawk
il-kontestanti mhux eletti fl-istess elezzjoni u sussegwement tiġi miftuħa għall-membri li
jissodisfaw 6.1.0.

6 . 6 . 6 Il- Kumitat elett ikollhom l-obbligu li jieħdu karigi skont 6.1.0. Jekk il-membri tal-Kumitat elett
ma jaċċettawx il-pożizzjoni offruta lilhom sa erba’ (4) darbiet, il-Kumitat elett għandhom lobbligu li dawk il-membri jiġu mneħħija mill-Kumitat u jitla’ dak ta’ warajhom bil-kundizzjoni
li jaċċettaw il-pożizzjoni offruta lilhom. Dan ifisser illi dawn il-membri li ġew eletti ma jistgħux
jibqgħu fil-Kumitat mingħajr ma jaċċettaw l-ebda pożizzjoni.
6.7.0

LAQGĦA ĠENERALI STRAORDINARJA:

6.7.1

F’każ ta’ ħtieġa tista’ tiġi msejjħa Laqgħa Ġenerali Straordinarja biex tagħrbel il-qagħda li
minħabba fiha laqgħa bħal dik tkun inħtieġet. Din tista’ tissejjaħ:
(a) mill-membri tal-kumitat li jkun fil-kariga, jekk ikun hemm qbil bejniethom b’
maġġoranza sempliċi.
(b) minn tletin (30) membru tal-M.A.R.L. li jkunu regolari fil-ħlas tas-sħubija.
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7.0.0 DIXXIPLINA:
7.1.0

Kull membru għandu jħares id-dmirijiet tiegħu bħala membru, u jekk jonqos, ikun suġġett
għad-dixxiplina.

7.2.0
7.2.1

TKEĊĊIJA JEW INTERDIZZJONI TA’ MEMBRU:
Individwu membru tal-M.A.R.L. li jinstab ħati mill-istat li kiser jew naqas li jħares irregolamenti ta’ l-Amateur Radio, u li minħabba f’hekk tiġi rtirata lilu il-liċenzja ta’ Radio
Amateur, jew li jiġi interdett milli jkollu liċenzja ta’ Radio Amateur, huwa wkoll
awtomatikament interdett milli jissieħeb fil-M.A.R.L. u għandu jiġi mkeċċi u interdett missħubija, jekk ikun diġà membru. Jista’ jiġi mkeċċi wkoll kull membru li jkun ħati ta’ ksur
serju ta’ dan l-istatut. Tkeċċija bħal din għandha jkollha appoġġ tal-maġġoranza tal-Kumitat,
wara li l-membru jkun ingħata l-opportunita’ li jiddefendi ruħu.

8.0.0

EMENDI GĦALL-ISTATUT:

8.1.0

Dan 1-istatut jista’ jiġi emendat waqt Laqgħa Ġenerali jew Straordinarja b’maġġoranza ta’
żewġ terzi (2/3) tal-membri preżenti u regolarment imħallsa.

8.2.0

Biex issir emenda għall-istatut, jeħtieġ illi l-emenda proposta tiġi ċirkolata lill-membri, qabel
il-jum tal-laqgħa.

8.3.0

Għal dan il-għan, emendi għall-istatut għandhom jaslu għand is-Segretarju ta’ l-anqas
ħmistax-il jum qabel.

8.4.0

Biex tkun valida, emenda għandha tiġi proposta minn żewġ (2) membri, u sekondata minn
żewġ (2) membri oħra.

8.5.0

Il-Kumitat jista’ jressaq emendi għall-istatut.

8.6.0

Illi jekk meta l-Għaqda tiġi biex tkun reġistrata bħala Għaqda Volontarja li ma tagħmilx
qliegħ, il-Kummissarju ta’ l-Għaqdiet Volontarji li ma jagħmlux Qliegħ jitlob li jinbidel xi
kliem f’xi provvediment, dan ikun jista’ jsir mill-Kumitat mingħajr il-ħtieġa li joqgħod
jinġieb
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9.0.0

XOLJIMENT TAL-M.A.R.L.:

9.1.0

F’każ li l-M.A.R.L. ma tibqax tiffunzjona aktar, l-aħħar Segretarju, jew fl-assenza tiegħu, laħħar President, jew fin-nuqqas tiegħu l-aħħar Teżorier, jew fl-assenza ta’dawn kollha, żewġ
membri ta’ l-aħħar kumitat, jistgħu jsejjħu Laqgħa Ġenerali Straordinarja, fejn tinħatar
persuna biex tmexxi l-Laqgħa dak il-ħin, u tiġi diskussa il-qagħda tal-M.A.R.L.

9.2.0

Deċiżjoni dwar ix-xoljiment tal-M.A.R.L., biex tkun valida, trid tkun ittieħdet mill-anqas nofs
u wieħed tal-membri regolarment imħallsa matul 1-aħħar sena, jekk dan ma jkunx possibbli,
x-xoljiment għandu jkun awtomatiku.

9.3.0

Il-flus u propjetà oħra li jista’ jkun hemm f’dak iż-żmien għandhom jingħataw lil xi Għaqda
jew Għaqdiet oħra li ma jagħmlux qliegħ fil-Gżejjer Maltin li jkunu fuq l-elenku uffiċjali ta’
l-Organizzazzjonijiet Volontarji jew Filantropiċi, liema Għaqda jew Għaqdiet ikollha jew
ikollhom l-istess għanijiet tal-M.A.R.L. jew lil Mużew Nazzjonali Pubbliku tar-Radju u/jew
Televiżjoni jekk ikun hemm wieħed jew aktar skond id-deċiżjoni b’maġġoranza sempliċi talmembri preżenti fil-Laqgħa Ġenerali Straordinarja.

10.0.0 INTERPRETAZZJONI:
10.1.0 L-interpretazzjoni ta’ dan l-istatut hija kif jifhimha il-Kumitat.

21 ta’ Frar 2021
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