STATUT
BONSAI CULTURE GROUP.

1. ISEM.
L‐isem ta’ l‐Għaqda huwa Bonsai Culture Group – Malta (fil‐qosor BCG).

2. LOGO.
Il‐logo tal‐Bonsai Culture Group ‐ Malta huwa dak li jidher hawn taħt:

3. GĦANIJIET TA’ L‐GĦAQDA.
L‐għanijiet ta’ l‐għaqda Bonsai Culture Group li hija għaqda awtonoma u volontarja
huma:
a. li tkattar u tippromwovi l‐arti tat‐tkabbir tas‐siġar fid‐dixxiplina tal‐bonsaj;
b. li torganizza attivitajiet ta’ tagħlim kemm lill‐membri tagħha kif ukoll lill‐pubbliku
in ġenerali dwar suġġetti relatati mal‐bonsaj;
c. li torganizza wirjiet ta’ siġar bonsaj;
d. li tagħmel dawk il‐kuntatti ma’ għaqdiet barranin simili li jista jwassal ukoll għal
ġemelaġġ (twinning); u
e. huwa eskluż li jsiru profitti mill‐għaqda (non‐profit).
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4. SĦUBIJA FL‐GĦAQDA.
a. Kull persuna tista’ ssir membru tal‐BCG u tista titlaq fi kwalunkwe żmien.
b. Il‐Kumitat jista jirrifjuta applikazzjoni għas‐sħubija jekk iħoss li s‐sħubija ta’ xi
persuna tista tkun ta’ ħsara għall‐ġid ta’ l‐Għaqda;
c. Il‐Kumitat għandu jiffissa l‐miżata annwali li għandha titħallas mill‐membri;
d. Membru li jonqos li jħallas żewġ miżati annwali, jew li jagħmel ħsara materjali
jew lir‐reputazzjoni tal‐BCG, jew li jikser xi waħda mir‐regoli ta’ l‐Istatut jista’ jitlef
is‐sħubija fl‐Għaqda wara deċiżjoni f’dan is‐sens mill‐Kumitat.
e. Kull membru għandu vot fil‐laqgħat ġenerali.

5. KUMITAT.
a. L‐BCG ikollu kumitat li jiġi elett kull sena mill‐membri fil‐laqgħa ġenerali annwali
u għandu jservi għall‐perijodu ta’ sena jew sal‐laqgħa ġenerali annwali
sussegwenti;
b. Il‐Kumitat għandu jkollu mhux anqas minn (8) tmienja u mhux aktar minn (12)
tnax‐il persuna u dan kif jiġi deċiż mill‐membri f’kull Laqgħa Ġenerali Annwali;
c. Fl‐ewwel laqgħa tal‐Kumitat wara l‐Laqgħa Ġenerali Annwali, il‐membri tal‐
Kumitat jaħtru minn fosthom l‐uffiċjali li ġejjin: President, Viċi President,
Segretarju, Viċi Segretarju, Teżorier, Assistent Teżorier, Uffiċjal Għar‐
Relazzjonijiet Publiċi u Persuna Inkarigata mill‐Wirja; il‐Kumitat jista jaħtar
uffiċjali oħra skond il‐ħtieġa. Ebda uffiċjal ma jista’ jirċievi remunerazzjoni għax‐
xogħol imwettaq minnu.
d. Il‐Kumitat għandu jiltaqa’ mhux anqas minn darba kull tett xhur; il‐kworum huwa
ta’ ħames membri tal‐Kumitat.
e. Sakemm l‐laqgħa ma tkunx waħda ta’ natura urġenti, il‐membri tal‐Kumitat
għandhom jiġu avżati mis‐Segretarju bid‐data, l‐ħin u l‐post tal‐laqgħa u bl‐
aġenda tal‐laqgħa almenu ġimgħa qabel il‐laqgħa; f’każ ta’ laqgħa ta’ natura
urġenti, is‐Segretarju jista javża lill‐membri tal‐Kumitat f’terminu iqsar u bi
kwalunkwe mezz ta’ komunikazzjoni.
f. Membru tal‐Kumitat li jfalli tlett laqgħat konsekuttivi mingħajr raġuni valida jista’
jiġi mneħħi. F’każ li membru tal‐Kumitat jiġi hekk imneħħi jew jirriżenja, jiġi
maħtur dak il‐membru li ġab l‐akar voti mill‐kandidati mhux eletti u f’każ li ma
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kienx hemm aktar kandidati għall‐elezzjoni minn numru elett, il‐Kumitat jista’
jikko‐optja persuna oħra minn fost il‐membri tal‐BCG.
g. Il‐President għandu vot kif ukoll ‘casting vote’ f’każ ta’ parita’. Deċiżjonijiet tal‐
Kumitat jittieħdu b’maġġoranza tal‐voti tal‐membri preżenti; iżda fil‐każ ta’
deċizjoni dwar it‐tkeccija ta’ membru mill‐BCG, ikun meħtieġ vot ta’ żewġ terzi
(2/3) tal‐membri preżenti.
h. Ir‐rappreżentanza ġuridika tal‐BCG fi proċeduri ġudizzjari u/jew kuntratti tkun fil‐
persuni tal‐President u is‐Segratarju pro tempore; it‐Teżorier pro tempore
flimkien mal‐President jew is‐Segretarju (kwalunkwe tnejn minn dawn it‐tlett
uffiċjali) ikunu il‐firmatarji tal‐BCG mal‐bank u għalhekk ikun jistgħu jiftħu u
jagħlqu kontijiet bankarji, jiffirmaw ċekkijiet u jirtiraw flus mill‐kont/ijiet
bankarju/i tal‐BCG.
i.

Meta il‐President, Segretarju jew Teżorier jinsab assenti jew fl‐impossibbilta’ li
jaġixxi għal kwalunkwe raġuni, il‐Viċi President, Viċi Segretarju u Assistent
Teżorier rispettivament jassumi d‐dmirijiet u drittijiet tiegħu.

j.

Il‐Kumitat jista’ jaħtar sotto‐kumitati anki minn fost persuni li mhumiex membri
tal‐BCG iżda l‐president tas‐sotto‐kumitat għandu jkun dejjem membru tal‐
Kumitat tal‐BCG.

6. LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI.
a. Għandha tinżamm Laqgħa Ġenerali Annwali fl‐ewwel xahrejn ta’ kull sena; il‐
Laqgħa titmexxa mill‐President pro tempore.
b. Għal din il‐laqgħa, jistgħu jattendu l‐membri kollha tal‐BCG li għandhom it‐
tessera aġġornata; il‐membri reġistrati għandhom jirċievu avviż almenu (15)
ħmistax‐il gurnata qabel il‐laqgħa li tindika id‐data, l‐ħin u l‐post tal‐laqgħa kif
ukoll l‐aġenda.
c. Il‐kworum meħtieġ għall‐laqgħa huwa ta’ ħamsa u għoxrin fil‐mija (25%) tal‐
membri reġistrati; f’każ illi sa (15) ħmistax‐il minuta wara l‐ħin avżat ma jkunx
hemm dan il‐kworum, l‐laqgħa ssir bin‐numru prezenti.
d. F’din il‐laqgħa, għandhom isiru:
(i) Qari tal‐Minuti tal‐Laqgħa Ġenerali Annwali preċedenti;
(ii) Indirizz tal‐President li għandu jinkludi rapport qasir tax‐xogħol li wettaq il‐
Kumitat u tal‐avvenimenti importanti li ġraw tul l‐aħħar tnax il‐xahar, segwit
minn diskussjoni dwaru mill‐membri;
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(iii) Qari tar‐rapport finanzjarju tat‐Teżorier u l‐approvazzjoni tiegħu;
(iv) Elezzjoni tal‐Kumitat il‐ġdid.

7. LAQGĦA ĠENERALI STRAORDINARJA.
a. Laqgħa Ġenerali Straordinarja tissejjaħ mill‐President jew fuq deċiżjoni tal‐
Kumitat jew fuq talba bil‐miktub iffirmata minn mhux anqas minn għaxar (10)
membri tal‐BCG; fiż‐żewġ każi, l‐mozzjoni proposta u li tkun ser tiġi diskussa mill‐
Laqgħa Ġenerali għandha tkun speċifika.
b. Il‐President għandu jżomm tali laqgħa fi żmien xahar mid‐deċiżjoni tal‐Kumitat
jew mid‐data li jirċievi t‐talba mill‐membri.
e. Għal din il‐laqgħa, jistgħu jattendu l‐membri kollha tal‐BCG li kienu reġistrati fid‐
data li jinħareġ l‐avviż tal‐laqgħa; dawn il‐membri għandhom jirċievu mingħand
is‐Segretarju avviż almenu (15) ħmistax‐il ġurnata qabel il‐laqgħa li tindika id‐
data, l‐ħin u l‐post tal‐laqgħa kif ukoll l‐mozzjoni proposta għad‐diskussjoni u l‐
votazzjoni.
f. Il‐kworum meħtieġ għall‐laqgħa huwa ta’ ħamsa u għoxrin fil‐mija (25%) tal‐
membri reġistrati; f’każ illi sa (15) ħmistax‐il minuta wara l‐ħin avżat ma jkunx
hemm dan il‐kworum, l‐laqgħa ssir bin‐numru preżenti.
c. Mozzjonijiet jiġu meqjusa li għaddew jekk iġibu l‐maġġoranza tal‐voti tal‐membri
preżenti; iżda mozzjonijiet għal xi tibdil ta’ l‐istatut għandhom bżonn maġġoranza
ta’ żewġ terzi (2/3) tal‐membri preżenti għall‐laqgħa.

8. XOLJIMENT TA’ L‐GĦAQDA.
a.

F’każ illi l‐membri tal‐BCG jkunu anqas minn għaxra (10), l‐President għandu
jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja sabiex il‐membri jiddeċidu għandiex
tiġi xolta l‐għaqda BCG; tali riżoluzzjoni trid tkun approvata minn mhux
anqas minn żewġ terzi (2/3) tal‐membri preżenti.

b.

Fil‐każ li r‐riżoluzzjoni tkun approvata u b’hekk il‐BCG tiġi xolta, l‐assi kollha
ta’ l‐Għaqda għandom jingħataw lill dik l‐Istituzzjoni tal‐Karita’ jew NGO li
tiġi indikata fil‐Laqgħa Straordinarja.
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9. MIXXELLANJI.
a.

Kull riferenza għall‐maskil f’dan l‐Istatut għandu jinftiehem li jinkludi l‐
femminil.

b.

Kull fejn jissemma ‘avviż bil‐miktub’ jista’ jsir bil‐posta, fax jew b’mod
elettroniku.

5

