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KAPITLU  1 
 

L-Isem,il-kulur, l-Innu, l-Arma  u l-Indirizz 
 
 
1. L-isem tas-Soċjetà huwa “Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema, L-

Imġarr A.D. 2011”  
 
2. Il-kulur uffi ċjali tal-għaqda huwa l-blu. 
 
3. L-innu uffiċjali tal-Banda tas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema 

lirika tal- Kav. Ġorġ Bianchi u mużika ta’ Mro. Mario Testa kien mitlub u 
approvat mill-ewwel Kumitat Eżekuttiv u tnieda mat-twelied tal-Banda 
Mġarrija. Għaldaqstant jekk il-quddiem jkun hemm min jitħajjar li l-innu 
jinbidel għal xi raġuni jew oħra, ikun meħtieġ il-maġġoranza ta’ żewġ terzi (⅔) 
waqt Laqgħa Ġenerali. 

 
4. Dan l-innu hu proprjetà tas- Soċjetà u la jista jiġi trasferiet u lanqas jindaqq 

minn baned barranin. 
 
5. L-Arma tas-Soċjetà hi komposta min dawn l-elementi. 

i. L-Arpa u t-trombi;  
ii. In-N0me di Maria,il-kuruna u l-istellarju ; 
iii. L-emblema ta’l-Imġarr; 
iv. Il-weraq tar-rand; u  
v. Skroll li jġib l-isem tas-Soċjetà, l-lokal fiħ stabbilieta u s-sena li fiħa 

twaqqfet din l-għaqda. 
“Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema L-Imġarr A.D.2011” 

 
6. L-arma tas- Soċjetà hi kif inhi riprodotta hawn taħt. Ma tistax tinbidel mingħajr 

l-approvazzjoni ta’ żewġ terzi (⅔) ta’ dawk eliġibbli għall-vot preżenti waqt il-
Laqgħa Ġenerali. 

 

   
 
7. L-indirizz tas-Soċjetà huwa 48, Santa Marija, Triq il-Kbira, l-Imġarr MĠR 1110 

jew indirizz ieħor li jiġi deċiż mill-Kumitat Eżekuttiv minn żmien għal żmien. 
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KAPITLU 2 

 
Definizzjoni tas-Soċjetà 

 
8. Is-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema, L-Imġarr hija għaqda 

volontarja u awtonoma ukoll Soċjetà kulturali u soċjali. 
 
 

KAPITLU 3 
 

L-Għanijiet, Drittijiet u Dmirijiet tas-Soċjetà. 
 
9. L-għanijiet, dmirijiet u drittijiet tas-Soċjetà ser ikunu:  

i.  L-ewwel u qabel kollox il-banda; 
ii.  It-tixrid tal-kultura permezz tal-mużika; 
iii.  Ir-rikrejazzjoni tal-membri; 
iv.  Is-Servizzi  Mużikali 
v.  Il-parteċipazzjoni f’kull festa soċjali u reliġjuza li ssir fl-Imġarr,  

  primarjament fil-Festa Titulari 
vi.  Fejn vijabbli, tagħti għajnuna filantropika  

vii.  Il-liberta li takkwista proprjetà mobbli u immobbli  

viii. Is-self ta’ flus minn banek kummerċjali  

ix.   Li tuza l- proprjetà tas-Soċjetà bħala garanzija għas-self imsemmi fi 
  Klawsola  9viii 

 
 

KAPITLU 4 
 

Il-formazzjoni u s-sħubija mas-Soċjetà 
 
10.  Is-Soċjetà għandha tkun iffurmata mis-segwenti: 

•  Kumitat Eżekuttiv; 
•  Membri Regolari; 
•  Bandisti; 

•  Allievi; 
•  Presidenti Onorarji; 

•  Membri Onorarji; 
•  Surmast Direttur, Assistent Surmast u Għalliema tal-Allievi; 

•  Direttur Spiritwali 
 
11. Biex wieħed jissieħeb mas-Soċjetà bħala membru regolari jrid ikun  
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 i.   għalaq is-sittax–il sena;  

ii.  ta’ kondotta tajba ; 

iii.   ipproponut minn membru regolari; u  

iv.   ssekondat minn membru regolari ieħor ; 
 

vi.  għandu jimla applikazzjoni apposta maħruġa għal dan il-għan 
 mis-Soċjetà u s- sħubija tiegħu għandha tkun approvata jew le fil-
 Laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv. 

 
12. Kull membru għandu jħallas il-menswalità annwali hekk kif spjegat hawn taħt;  

 

 i.     Membru regolari: €10.00; Familja li tabita fl-istess dar €20; 

ii.   Presidenti u Membri Onorarji bla ħlas; 

iii.   Bandisti tas-Soċjetà bla ħlas; 

iv.   Allievi li ilhom iktar minn sitt xhur jitgħallmu fi ħdan is-Soċjetà bla 
  ħlas; 

vi.   Persuni bi bzonnijiet specjali bla hlas. 

 
13. Is-sena tal-menswalità ser tibda fl-ewwel (1) ta’ Ottubru u tispicca fl-aħħar jum 

ta’ Settembru tas-sena sussegwenti.  
 
14. Kull membru, anke dawk prospettivi, għandu jkollu aċċess għal dan l-istatut 

meta mitlub.  Membri prospettivi, qabel jissieħbu fis-Soċjetà, għandhom 
jiddikjaraw li huma jafu x’inhuma l-għanjiet tas-Soċjetà. 

 
15. Kull membru għandu dritt għall-vot fil-Laqgħat Ġenerali kollha jekk ikun 

regolari fil-ħlas tal-menswalità. 
 
16. Jekk xi membru jonqos milli jħallas dan l-ammont annwali għall-perjodu ta’ 

sentejn jew aktar, jitteħidlu b’mod awtomatiku d-dritt li jattendi għal-Laqgħat 
Ġenerali. 

 
17. Il-Membri u l-Presidenti Onorarji huma dawk li jgħinu  jew jagħtu servizz 

speċjali  lis-Soċjetà. Dawn jiġu nnominati mill-Kumitat Eżekuttiv u approvati 
waqt il-Laqgħa Ġenerali. 

  
18. Il-Bandisti tas-Soċjetà ser ikunu dawk il-Bandisti kollha miktuba mas-Soċjetà li 

jagħtu s-servizz tagħhom mingħajr hlas. Dawn isiru membri regolari 
awtomatikament, jekk jikkwalifikaw r-rekwiżiti mitluba f’Kapitlu 4 Klawsola 
11. 
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19. L-Allievi tas-Soċjetà ser ikunu dawk il-persuni li qegħdin jitgħallmu l-muzika fi 
ħdan is-Soċjetà. Id-dmirijiet u d-drittijiet ta’ l-Allievi jinsabu f’Kapitlu Tlettax 
(13)  

 
 
 

KAPITLU 5 
 

Regolamenti Ġenerali 
 
20. Is-Soċjetà għandha tkun waħda li ma tagħmilx profitt u l-fondi kollha li jinġabru 

waqt l-attivitajiet għandhom dejjem jiġu investiti fis-Soċjetà. 
 
21. Il-kontijiet kollha tas-Soċjetà għandhom jigu awditjati, riveduti u ppubblikati 

kull sena. 
 
22. Filwaqt li s-Soċjetà hi awtonoma, tista tikkollabora ma’ entitajiet u għaqdiet 

oħra fuq bażi lokali, nazzjonali u internazzjonali bil-għan li tilħaq l-għanjiet u 
taqdi l-funzjonijiet tagħha. 

 
23. Is-Soċjetà ma tistax tiġi affiljata ma’ partiti politiċi jew trejdunions u ma tistax 

tipparteċipa f’attivitajiet organizzati minn partiti politiċi. 
 
24. Ħadd mill-membri ma jista’ jġib għand is-Soċjetà jew jagħmel xi opri għall-

benefiċċju tas-Soċjetà permezz ta’ assi jew fondi personali u anqas jiġbor flus 
jew assi oħra f’isem is-Soċjetà mingħajr il-permess tal-Kumitat Eżekuttiv. 

 
25. Ħadd mill-membri ma hu intitolat li jagħmel spejjeż f’isem is-Soċjetà jew isellef 

jew jagħmel użu minn proprjetà tas-Soċjetà mingħajr il-permess tal-Kumitat 
Eżekuttiv. 

 
KAPITLU 6 

 
Laqgħat Ġenerali u Ħatra ta’ Kumitat Eżekuttiv 

 
26. Il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha ssir kull sena fix-xahar ta’ Novembru.  Il-

ħatra tal-kumitat għandha ssir kull sentejn. 
 
27. Laqgħa Ġenerali Straordinarja tigi msejħa  
 i.  Bi qbil bejn ta’ l-inqas żewġ terzi (⅔) tal-membri tas-Soċjetà, jew  
 ii.  Bi qbil bejn il-Kumitat Eżekuttiv  
 
28. Is-Segretarju Ġenerali għandu jinforma b’avviż lill-membri tas-Soċjetà (14) 

erbatax-il ġurnata qabel id-data tal-Laqgħa Ġeneral Annwali.  Meta jkun se 
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jinħatar Kumitat Eżekuttiv ġdid għandu jibgħat applikazzjoni għall-karigi fil-
Kumitat Eżekuttiv. 

 
29. F’Każ ta’ Laqgħa Ġenerali Straordinarja is-Segretarju għandu jinforma b’avviż 

lill-membri tas-Soċjetà mhux anqas minn (5) ħamest ijiem qabel id-data tal-
Laqgħa Ġenerali Straordinarja. 

 
30. F’każ li ma jkunx hemm nomini biżżejjed biex jimtlew il-karigi fil-Kumitat 

Eżekuttiv, il-Kumitat Eżekuttiv jista’ jilqa’ nomini minn dawk preżenti fil-
Laqgħa Ġenerali Annwali. 

 
31. Jekk ikun hemm aktar nomini milli meħtieġa kif mitlub f’Artikolu 7 Klawsola 

49 għandha ssir elezzjoni bejn dawk li kkontestaw u min iġib l-aktar voti għandu 
jimla l-kariga li jkun tefa’ n-nomina għaliha. 

 
32. Meta ssir elezzjoni biex jinħatar il-Kumitat Eżekuttiv jew għal xi kariga uffiċjali 

fl-istess Kumitat, għandhom jinħatru żewġ (2) jew tliet (3) persuni bħala tellers 
minn fost il-membri preżenti għall-Laqgħa Ġenerali Annwali biex jieħdu ħsieb 
il-votazzjoni. 

 
33. Qabel tibda l-votazzjoni għandhom jingħalqu l-bibien u jistgħu jivvotaw biss 

dawk il-persuni eliġibbli għall-vot li jkun preżenti qabel jintgħażlu t-tellers. 
 
34. Il-votazzjoni tal-elezzjoni ssir b’sistema sigrieta. 
 
35. Il-Kumitat Eżekuttiv jieħu t-tmexxija kif tispiċċa l-votazzjoni u joħroġ ir-

riżultat. 
 
36. Il-kworum tal-Laqgħat Ġenerali għandu jkun ta’ għoxrin fil-mija (20%) tal-

membri tas-Soċjetà.  Jekk dan il-kworum ma jintlaħaqx sal-ħin avżat, il-Laqgħa 
tibda kwarta wara u d-deċiżjonijiet li jittieħdu jkun validi. Flok nofs-siegħa 

 
37. Waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandu jintgħażel  awditur għall-perjodu ta’ 

sentejn biex jivverifika l-kotba tas-soċjetà 
 
38. L-Awditur ma jistax ikun membru tal-Kumitat Eżekuttiv jew okkupa xi kariga 

f’dan il-Kumitat matul l-aħħar sena. 
 
39. L-Awditur hu fid-dover li jiltaqa kull meta l-Kaxxier ikun se jippreżenta r-

rendikont finanzjarju annwali biex jeżamina r-reġistri u l-kotba tal-bank/banek.  
Jekk isib kollox fl-ordni jiffirmahom.   Għandu jara ukoll l-inventarju.  F’każ ta’ 
xi ineżatezza u/jew dubju l-awditur għandu jinforma bil-miktub lis-Segretarju 
Ġenerali 
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40. L-awditur għandu jiffirma ċertifikat li jkun jirrifletti r-rendikomt finanzjarju 
annwali tas-Soċjetà. 

 
41. Iċ-ċertifikat għandu jinqara wara r-Rendikont Finanzjarju Annwali fil-Laqgħa 

Ġenarali, imbagħad jitpoġġa mar-Rendikont Finanzjarju Annwali  
 
42. Biex mozzjoni titressaq f’Laqgħa Ġenerali trid tintbagħat bil-miktub  lis-

Segretarju Ġenerali sa tmint’ ijiem qabel il-Laqgħa.  L-ebda mozzjoni proposta 
fil- ħin tal-Laqgħa ma tiġi aċċettata. 

 
43. Kull mozzjoni li titressaq trid tkun issekondata u f’każ negattiv il-mozzjoni 

taqa’. 
 
44. Mozzjoni tista tiġi rtirata biss jekk jaqbel dwarha kemm il-Proponent kif ukoll 

is-Sekondant.  Fil-każ li dan ma jseħħx il-mozzjoni ssir proprjetà tal-kamra. 
 
45. Jekk tgħaddi l-mozzjoni, waqt il-Laqgħa jinqraw biss is-siltiet mill-minuti 

relattivi għal dik il-kwistjoni mressqa.  L-ismijiet jibqgħu mistura. 
 
46. Waqt il-Laqgħat Ġenerali minbarra l-membri regolari għandhom dritt għall-vot 

wkoll: 
i.  Il-Presidenti u Membri Onorarji 
ii.  Is-Surmast Direttur, l-Assistant Surmast u l-għalliema tal-Allievi. 

 
47. Il-Kumitat Eżekuttiv jista jistieden xi persuni bħala osservaturi waqt il-Laqgħat 

Ġenerali. Dawn ma jkollomx dritt għall-vot. 
 

 
KAPITLU 7 

 
Proċedura tal-kumitat Eżekuttiv 

 
48. L-għan tal-kumitat għandu jkun it-tħejjija fl-aħjar interess tal-banda, liema 

interess għandu jiġi l-ewwel u qabel kollox. 
 
49. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun magħmul minn massimu ta’ tlettax (13)–il 

membru.   
 
50. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jiġi elett waqt il-Laqgħa Ġenerali u jdum fit-

tmexxija għal perjodu ta’ sentejn.  Wara dan il-perjodu, il-kumitat għandu jieqaf 
jaqdi d-dmirijiet tiegħu u jinħatar kumitat ġdid.  Membri li jkunu ffurmaw il-
kumitat li jkun għadu kif temm il-funzjoni tiegħu jistgħu jerġgħu jikkontestaw 
għall-Kumitat Eżekuttiv li jkun se jinħatar.  
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51. Il-President, is-Segretarju Ġenerali, Il-Kaxxier u l-Viċi President huma l-
uffiċjali tas-Soċjetà. Dawn għandhom jinħatru waqt il-Laqgħa Ġenerali u jdumu 
jokkupaw il-kariga tagħhom għal perjodu ta’ sentejn.  Wara jkunu jistgħu 
jerġgħu jikkontestaw għall-istess kariga jew kariga oħra li jixtiequ. 

 
52. L-uffi ċjali tas-Soċjetà huma wkoll il-firmatarji tas-Soċjetà.  Kull transazzjoni 

finanzjarja li ssir għandu jkollha l-firem ta’ żewġ (2) firmatarji, li wieħed 
minnhom irid ikun il-Kaxxier. 

 
53. Il-President, is-Segretarju u l-Kaxxier huma r-rappreżentanti legali tas-Soċjetà. 
 
54. Fl-ewwel Laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv li jkun għadu kif inħatar, il-membri tal-

Kumitat Eżekuttiv għandhom jagħżlu minn fosthom Assistent Segretarju, 
Assistent Kaxxier, Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi (P.R.O), u karigi oħra li  
huma meħtieġa minn żmien għal żmien. 

 
55. L-ismijiet tal-membri li ffurmaw l-ewwel Kumitat Eżekuttiv huma indikati fl-

iSkeda mehmuża ma’ dan l-Istatut u li tifforma parti minn dan l-Istatut. 
 
56. Il-persuni li ffurmaw l-ewwel kumitat Eżekuttiv u baqgħu jokkupaw il-kariga 

tagħhom sa’ dakinhar li ġiet inawgurata l-banda huma l-Fundaturi tas-Soċjetà. 
 
57. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jieħu dawk id-deċiżjonijiet kollha ħlief dawk li 

huma riservati għall-Laqgħa Ġenerali.  Fost dawn id-deċiżjonijiet, il-Kumitat 
Eżekuttiv għandu jieħu ħsieb jorganizza attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi. 

 
58. Taħt l-ebda ċirkostanza ħadd ma jista’ jitkellem dwar xi mozzjoni jew kontra-

proposta li tkun għaddiet. 
 
59. Kull mozzjoni li titressaq trid tkun issekondata u f’każ negattiv il-mozzjoni 

taqa’. 
 
60. Mozzjoni tista tiġi rtirata biss jekk jaqbel dwarha kemm il-Proponent kif ukoll 

is-Sekondant.  Fil-każ li dan ma jseħħx il-mozzjoni ssir proprjetà tal-kamra. 
 
61. Jekk tgħaddi l-mozzjoni, waqt il-Laqgħa tal-Kumitat jinqraw biss is-siltiet mill-

minuti relattivi għal dik il-kwistjoni mressqa.  L-ismijiet jibqgħu mistura. 
 
62. Il-Kumitat Eżekuttiv ser ikollu dritt jissospendi, sa żmien massimu ta’ sena, lil 

kull membru li fil-fehma tal-Kumitat Eżekuttiv, ma ġabx ruhu sewwa jew li b’xi 
mod jew ieħor kiser ir-regoli tal-istatut. Iż-żmien ta’ tkeċċija ser tkun fid-
diskrezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv, għalkemm għal dan il-għan ser jiġi 
kkunsidrat il-gravità tal-każ. Wara li jkun għadda ż-żmien tas-sospensjoni, il-
persuna tista terġa’ ssir membru. Din il-persuna ser ikollha dritt tappella minn 
din id-deċżjoni quddiem il-Kumitat jew fil-Laqgħa Ġenerali Annwali billi titkeb 
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lis-Segretarju Ġenerali ta’ l-inqas ħmistax (15)-il ġurnata qabel id-data tal-
Laqgħa.  

 
63. Kull membru tas-Soċjetà għandu l-obbligu li jagħrraf lill-Kumitat b’kull kaz ta’ 

dizordni, serq, tkissir jew sitwazzjonijiet simili li jikkawżaw ħsara lill-proprjetà 
u/jew l-isem tas-Soċjetà.  

 
64. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu dritt li jsejjaħ biex jidher quddiemu lil kull membru 

li jkun naqas. Dan il-membru huwa obbligat li jidher, u f’kaz li ma jistax’, 
għandu javża lill-Kumitat bil-miktub sa qabel id-data li fiha għandu jidher. Fl-
assenza tiegħu il-Kumitat jirriserva d-dritt li jipproċedi, mingħajr ma’ l-membru 
jkollu dritt għal appell.  

 
65. Membri ġodda li jkunu jixtiequ jiffurmaw parti mill-Kumitat Eżekuttiv iridu 

jkunu membri regolari fil-ħlas għall-perjodu ta’ mhux inqas min disa’ (9) xhur 
qabel jikkontestaw.  Fin-nuqqas ta’ dan, il-Kumitat Eżekuttiv ikun jista’ jagħżel 
membri li ma jissodisfawx din il-ħtieġa u jaħtarhom bħala co-opted members 
meta jidhirlu li hu ekwu u dawn il-membri jkollhom id-drittijiet kollha tal-vot 
bħall-membri l-oħra tal-Kumitat Eżekuttiv. 

 
66. F’każ li persuna tirreżenja jew ittemm il-kariga tagħha fil-Kumitat Eżekuttiv 

qabel jiskadi t-termini tal-Kumitat, jekk ikun hemm Runner up, dan  għandu 
jimla l-vakanza. Fin-nuqqas il-Kumitat Eżekuttiv jista’ jagħżel bħala co-opted lil 
xi membru ieħor biex jieħu post il-persuna li tkun temmet il-funzjoni tagħha fil-
Kumitat Eżekuttiv.  Il-membri li jiġu co-opted għandhom jintgħażlu mill-
membri l-oħra tal-Kumitat Eżekuttiv permezz ta’ vot waqt Laqgħa tal-Kumitat 
Eżekuttiv.  Il-persuna li tkun ġiet co-opted għandha tibqa’ tifforma parti mill-
Kumitat Eżekuttiv sakemm jasal il-perjodu biex jinħatar kumitat ġdid. 

 
67. Kull membru tal-Kumitat Eżekuttiv li jonqos milli jattendi għal tliet (3) Laqgħat 

tal-Kumitat wara xulxin mingħajr raġuni valida, għandu jiġi mneħħi mill-
Kumitat Eżekuttiv awtomatikament. 

 
68. Biex membru jikkontesta għal waħda mill-karigi uffiċjali għandu jkun ilu 

membru fil-Kumitat Eżekuttiv għal mhux inqas minn sena. 
 
69. Jekk persuna ma tkunx membru tas-Soċjetà ma tistax tkun membru fil-Kumitat 

Eżekuttiv. 
 
70. Biex membru jifforma parti mill-kumitat Eżekuttiv m’għandux ikun jifforma 

parti mill-Kumitat ta’ xi għaqda oħra li tieħu sehem fl-organiżżazjoni tal-festa 
titulari tal-Imġarr. 

 
71. Wara l-perjodu ta’ sentejn imsemmi f’ Kapitlu 7 klawsola 50 qabel ma jispiċċa 

l-funzjoni tiegħu l-Kumitat Eżekuttiv, is-Segretarju Ġenerali għandu jilqa’ 
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nomina għall-karigi uffiċjali u membri fil-kumitat.  Kull nomina għandha ssir 
permezz ta’ applikazzjoni apposta u tasal għand s-Segretarju Ġenerali sebat (7) 
ijem qabel id-data tal-Laqgħa Ġenerali. 

 
72. Il-Kumitat Eżekuttiv jista’ jieħu pariri biex itejjeb il-funzjoni tas-Soċjetà. 
 
73. Il-Kumitat Eżekuttiv hu awtorizzat jaħtar persuni biex jagħtuh pariri meta 

tinħass il-ħtieġa. 
 
74. L-ebda persuna membru fil-Kumitat Eżekuttiv ma tista’ tagħmel profitt mis-

Soċjetà. 
 
75. Il-President flimkien mas-Segretarju Ġenerali għandu jirrapreżenta s-Soċjetà.  

Huma jistgħu jieħdu deċiżjonijiet importanti basta jirrapurtaw kollox fil-Laqgħa 
tal-Kumitat Eżekuttiv li jkun imiss. 

 
76. Kull membru tal-Kumitat Eżekuttiv għandu jżomm sigriet dawk id-deċiżjonijiet 

li jkunu ttieħdu. 
 
77. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jaħtar persuna min fost il-membri tal-Kumitat 

Eżekuttiv biex tieħu ħsieb l-inventarju. 
 
78. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jiltaqa’ għall-inqas darba fix-xahar. 
 
79. Kull deċiżjoni li jieħu l-Kumitat Eżekuttiv għandha tiġi deċiża skont ir-rieda tal-

maġġoranza ta’ dawk preżenti. 
 
80. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jagħżel f’liema bank jew banek ser jiddepożita l-

flus tas-Soċjetà. 
 
81. Il-Kworum waqt il-Laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun ta’ 50% + 1. 
 
82. Jekk ma jintlaħaqx kworum il-Laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra. Jekk fit-

tieni data ma jintlaħaqx il-kworum il- Laqgħa xorta ssir jekk ikun hemm tliet (3) 
membri bid-dritt tal-vot  preżenti. Kull deċiżjoni li tittieħed tkun valida 

 
83. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jsejjaħ Laqgħa Ġenerali kull meta jidhirlu li 

m’għandux jieħu deċiżjoni waħdu. 
 
84. F’każ ta’ mewt ta’ membru tal-kumitat Eżekuttiv jew persuni li l-kumitat 

jidhirlu li jistħoqilhom, is-Soċjetà takkumpanja l-funeral bl-istandard tas-
Soċjetà; Ser jibqa fid-diskrezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv jekk il-Banda 
takkumpanjax il-funeral.  
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KAPITLU 8 

 
Il-President 

 
85. Il-President għandu jippresiedi l-Laqgħat kollha tal-Kumitat Eżekuttiv u l-

Laqgħat Ġenerali Annwali u Straordinarji. 
 
86. Fin-nuqqas tal-President għandu jaqdi l-funzjoni tiegħu il-Vi ċi President. 
 
87. Il-President għandu jiġi muri lilu dak kollu li għandu x’jaqsam mas-Soċjetà. 
 
88. Jekk la l-President u lanqas il-Vici President ma jkunu preżenti, il-membri l-

oħra tal-Kumitat Eżekuttiv għandhom jaħtru deputat President minn fosthom.  
Id-Deputat President għandu jaqdi l-funzjonijiet kollha tal-President waqt il-
Laqgħa. 

 
89. Il-Vi ċi President għandu jgħin lill-President jaqdi dmirijietu meta dan ikun 

nieqes. 
 
90. Il-President għandu jgħid it-talba qabel tibda kull Laqgħa. 
 
91. Il-President għandu jkollu lista tal-membri tas-Soċjetà u tal-inventarju. 
 
92. Il-President għandu jiffirma l-minuti tal-Laqgħat kollha tas-Soċjetà flimkien 

mas-Segretarju Ġenerali u jżomm kopja tagħhom. 
 
93. Il-President għandu jkollu l-ewwel privileġġ biex jirrapreżenta lis-Soċjeta’ f’ 

kull okkażjoni. 
 
94. Jekk waqt il-Laqgħat ikun hemm parità fil-votazzjoni, il-President jew il-Vi ċi 

President jew id-Deputat President, skont il-każ, għandu jkollu l-casting vote. 
 
 
 

KAPITLU 9 
 

Is-Segretarju Ġenerali 
 
95. Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsabbli mill-minuti tal-Laqgħat tal-

Kumitat Eżekuttiv u tal-Laqgħat Ġenerali. 
 
96. Is-Segretarju hu responsabbli mill-amministrazjoni tas-Soċjetà. 
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97. L-Assistent Segretarju għandu jgħin lis-Segretarju u jaqdi d-dmirijiet tiegħu 
meta dan ikun nieqes. 

 
98. Is-Segretarju Ġenerali huwa responsabbli minn dak kollu li jsir fis-Soċjetà u 

għandu jkun jaf b’dak kollu li jkun qed isir mis-Soċjetà u fi ħdanha. 
 
99. Is-Segretarju hu fid-dmir li jżomm rapport tad-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-

Laqgħat kollha. 
 
100. Is-Segretarju Ġenerali hu fid-dmir ukoll li jara li d-deċiżjonijiet u r-regolamenti 

tal-Kumitat u tal-Laqgħa Ġenerali jitwettqu. 
 
101. Is-Segretarju Ġenerali għandu jieħu l-attendenza tal-membri tal-Kumitat 

Eżekuttiv u tal-Laqgħat Ġenerali. 
 
102. Is-Segretrju Ġenerali għandu jagħmel ir-Rapport Amministrattiv kull sena. Dan 

ir-Rapport għandu jindika l-attendenza u l-ħidma li tkun saret matul is-sena.  Ir-
rapport jinqara waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali u jiġi mehmuż mal-minuti tal-
istess Laqgħa. 

 
103. Is-Segretarju Ġenerali għandu jżomm kull korrispondenza li tirċievi s-Soċjetà u 

kopja tal-korrispondenza li tintbgħat. 
 
104. Is-Segretarju għandu jinforma lill-President b’kull korrispondenza li jir ċievi  u 

jibgħat. 
 
105. Il-korrispopndenza kollha għandha tinqara waqt il-Laqgħat tal-Kumitat 

Eżekuttiv. 
 
106. Is-Segretarju Ġenerali għandu jkollu lista tal-membri tas-Soċjetà u tal-

inventarju. 
 
107. Is-Segretarju Ġenerali għandu jiffirma l-minuti tal-Laqgħat kollha tas-Soċjetà 

flimkien mal-President. 
 
108. Is-Segretarju Ġenerali għandu jibgħat l-Aġenda tal-Laqgħat lill-membri tal-

Kumitat Eżekuttiv għall-inqas tmienja u erbgħin (48) siegħa qabel tibda l-
Laqgħa. 

 
109. F’Każ ta’ ur-enza Klawsola 104 ma tapplikax. 
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KAPITLU 10 
 

Il-Kaxxier 
 
110. Il-Kaxxier għandu jieħu ħsieb il-kotba tas-Soċjetà. 
 
111. Il-Kaxxier ma jistax iżomm fil-pussess tiegħu iktar minn mitejn u ħamsin Ewro 

(€250) fi flus kontanti imma għandu jiddepożita l-flus f’kont/kontijiet bankarji li 
jinfetħu f’isem is-Soċjetà. 

 
112. Il-Kaxxier għandu jżomm l-irċevuti kollha tal-flus li jinħarġu u jagħti rċevuta 

tal-flus li jiġbor. 
 
113. Il-Kaxxier għandu jieħu ħsieb il-ġbir tal-menswalità mingħand il-membri.  
 
114. Il-Kaxxier għandu jkun preżenti f’kull kwistjoni finanzjarja. 
 
115. Il-Kaxxier għandu jkollu lista tal-membri tas-Soċjetà u tal-inventarju. 
 
116. L-Assistent Kaxxier għandu jgħin lill-Kaxxier u jaqdi dmirijietu meta dan ikun 

nieqes. 
 
117. Il-Kaxxier għandu jippreżenta rendikont finanzjarju kull tliet (3) xhur.  Kopja 

tar-rendikont għandha tiġi mehmuża mal-minuti. 
 
118. Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-Kaxxier għandu jipprepara r-rendikont 

finanzjarju u jindika l-pożizzjoni finanzjarja tas-Soċjetà. 
 
119. Il-Kaxxier għandu juri l-kotba lill-awdituri  kull meta tinħass il-ħtieġa. 
 
120. Xahar qabel il-Laqgħa Ġenerali, jiġifieri f’Ottubru, il-Kaxxier għandu jibgħat 

avviż lil dawk il-membri li għadhom lura fil-ħlas imsemmi fl- Kapitlu 4 
Klawsola 8 u javżahom li jekk mhux se jħallsu se jitilfu d-dritt li jivvutaw fil-
Laqgħa Ġenerali. 

 
121. Is-sena finanzjarja tas-Soċjetà tibda fl-ewwel (1) t’Ottubru u tispiċċa fit-tletin 

(30) ta’ Settembru tas-sena sussegwenti. 
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KAPITLU 11 
 

Il-P.R.O. 
 
122. Il-P.R.O. hu l-uffiċjal għar-relazzjonijiet pubbliċi tas-Soċjetà. 
 
123. Il-P.R.O. għandu jieħu ħsieb il-pubblikazzjonijiet tas-Soċjetà. 
 
124. Il-P.R.O. għandu jżomm l-attendenza tal-Allievi. 
 

KAPITLU 12 
 

Fergħat u Sezzjonijiet 
 
125. Il-Kumitat Eżekuttiv jista’ jaħtar persuni biex jiffurmaw sezzjonijiet jew fergħat 

f’isem is-Soċjetà. 
 
126. Il-persuni li jiffurmaw dawn is-sezzjonijiet għandhom jintgħażlu mill-Kumitat 

Eżekuttiv. 
 
127. Il-funzjoni tas-sezzjonijiet għandha tkun dik li tgħin lill-Kumitat Eżekuttiv 

jil ħaq l-għanijiet u skopijiet tiegħu. 
 
128. Il-fergħat u s-sezzjonijiet għandhom jiġu regolati permezz ta’ kundizzjonijiet li 

għandu jagħmel il-Kumitat Eżekuttiv qabel kull formazzjoni. 
 
129. Il-Kumitat Eżekuttiv jista’ jibgħat rappreżentant tiegħu kull meta jidhirlu li 

hemm il-ħtieġa waqt il-Laqgħat tas-sezzjonjiet. 
 

KAPITLU 13 
 

It-Tagħlim tal-Mużika u l-Banda 
 
130. Is-Soċjetà ser tieħu ħsieb li tgħallem il-mużika lill-Allievi u Bandisti. 
 
131. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu d-diskrezzjoni finali fejn jidhlu l-parteċpazzjoni kif 

ukoll il-ħlas tas-servizzi li tagħti l-Banda.  
 
132. Il-Banda ma tistax tieħu sehem f’attivitajiet politiċi. 
 
133. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jaħtar Surmast Direttur, Assistent Surmast u/ jew 

għalliema biex jgħallmu l-mużika. 
 
134. Is-Surmast Direttur ser jieħu ħsieb it-tagħlim tal-mużika fi ħdan is-Soċjetà.  
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135. Hu flimkien mad-Delegati tal-banda ser ikunu responsabbli mill-banda.  
 
136. Is-Surmast Direttur għandu jiddeċiedi meta Alliev isir Bandist u jibda jdoqq 

mal-banda. 
 
137. Is-Surmast Direttur ser ikollu l-obbligi li;  
 i.   jagħmel in-numru ta’ kunċerti li fl-opinjoni tiegħu huma vijabbli  

  (għall-ahjar  u l-efficjenza tal-banda),  
 ii.   fejn iħoss il-bżonn, jinkoraġġixxi l-Bandisti biex ikomplu kors ta’  
   perfezzjoni u  

iii.   meta msejjaħ, jattendi s-seduti tal-Kumitat.  
 
138. L-Assistent Surmast u l-għalliema ser ikunu nominati mill-Kumitat, wara 

konsultazzjoni mas-Surmast Direttur.  
 
139. L-Assistent Surmast ser jassisti lis-Surmast Direttur u jimxi fuq id-direzzjoni 

tiegħu.  
 
140. L-Assistent Surmast ser jieħu post is-Surmast Direttur, bid-dmirjiet u d-drittijiet 

kollha, meta dan ikun assenti.  
 
141. It-tagħlim tal-mużika lil Allievi u Bandisti għandu isir bla ħlas. 
 
142. Is-Surmast Direttur għandu jkun responsabbli mit-tagħlim tal-mużika kif ukoll 

mid-direzzjoni tal-banda. 
 
143. L-għalliema tal-mużika għandhom iżommu lista tal-Allievi u l-attendenza 

tagħhom. 
 
144. Kull Alliev u Bandist għandu jieħu ħsieb u jkun responsabbli tal-proprjetà tas-

Soċjetà li tkun mislufa lilu. 
 
145. Kull Bandist ser ikun obbligat li jagħti l-ewwel preferenza lis-Socjetà.  
 
146. Kull Bandist ser ikollu d-dmir li jattendi għall-kuncerti u programmi kollha li 

jiffissa s-Surmast Direttur. F’każ li l-attendenza ma tkunx possibli, il-Bandist 
irid jagħti raġuni valida lill-Kumitat Eżekuttiv. 

 
147. Kull Bandist ser ikun responsabbli għall-istrumenti u/jew oġġetti li s-Soċjetà ser 

tisilfu, liema strumenti u/jew oġġetti ma jistgħux jingħataw lil partijiet terzi. 
Kull Bandist irid iwieġeb għal kull ħsara li ssir fihom.  

 
148 Talli Bandist idoqq mas-Soċjetà, ser jingħatawlu privileggi b’xejn, li huma;  
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 i.  li awtomatikament u bla ħlas ikun membru regolari tas-Soċjetà jekk  
  jikwalifika ir- rekwiżiti f’Kapitlu 4 Klawsola 11. 

 ii.  il-possibiltà li jagħmel użu mill-istrumenti tas-Soċjetà għal servizzi  
  barranin li jista’ jkollu ma’ baned ohra, dejjem suġġett għall-kondizzjoni 
  li l-Banda tas-Soċjetà ma jkollha ebda servizz muzikali,  

 iii.  F’kaz ta’ mewt, is-Soċjetà takkumpanja għal-funeral bl-istandard tas- 
  Soċjetà; Ser jibqa fid-diskrezzjoni tal-Kumitat Eżekuttiv jekk il- 
  Banda takkumpanjax fil-funeral 

 
149. Il-Kumitat Eżekuttiv għandu jagħmel kuntratt lill-Bandisti u l-Allievi biex, 

sakemm dawn ikollhom fil-pussess tagħhom l-istrumenti tas-Soċjetà, dawn 
jibqgħu jagħtu servizz bla ħlas lis-Soċjetà. 

 
150. Il-Bandisti għandhom jilbsu l-uniformi skont id-deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv. 
 
151. Il-Kumitat Eżekuttiv ser ikollu d-dritt li jirtira kull proprjetà tas-Soċjetà 

miżmuma għand Bandist jew familjari tiegħu meta jkun hemm bżonn.  
 
152. L-Alliev ser jidħol fi ftehim bil-miktub mas-Soċjetà, u ser jirrispetta il-

kundizzjonijiet li jkun iffirma għalihom . 
 
153. La darba l-Alliev isir Bandist, huwa ser jingħata ċertifikat iffirmat mill-

President, u mis-Surmast Direttur.  
 
154. L-Alliev ser ikun responsabbli ta’ kull proprjetà tas-Soċjetà mislufa lilu.  
 
155. Kull Alliev tas-Soċjetà ser jingħatalu l-privileġġ li awtomatikament u bla ħlas 

jkun membru regolari tas-Soċjetà dejjem jekk jikwalifika min klawsola 7 u 8 
f’Kapitlu 4. 

 
 

KAPITLU 14 
 

Emendi fl-istatut 
 
156. Dan l-istatut ma jistax jiġi emendat ħlief f’Laqgħa Ġenerali u biex isiru emendi 

f’wieħed jew aktar mir-regolamenti tiegħu irid jinkiseb vot ta’ approvazzjoni 
mingħand żewġ terzi (⅔) ta’ dawk preżenti f’dik il-Laqgħa li jkollhom id-dritt 
tal-vot. 

 
157. Dan l-istatut qed jiġi ffirmat mill-President, is-Segretarju Ġenerali u l-Kaxxier 

f’isem il-membri tas-Socjetà. 
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KAPITLU 15 

 
Dissoluzzjoni tal-Għaqda 

 
158. F’każ li jkun diffi ċli li s-Soċjetà tibqa’ tiffunzjona għandha tissejjaħ Laqgħa 

Ġenerali u matulha jittieħed vot ta’ xoljiment li permezz tiegħu jiġi deċiż ukoll 
x’għandu jsir mill-assi tas-Soċjetà wara li jiskadi l-perjodu ta’ ħames (5) snin 
mid-data tal-Laqgħa jekk is-Soċjetà tibqa’ ma tiġix rikostruita f’dan il-perjodu.  
Biex il-vot ikun validu għandu jgħaddi b’maġġoranza ta’ ħamsa u sebgħin fil-
mija (75%) tal-membri preżenti bid-dritt tal-vot. 

 
159. F’każ ta xoljiment, l-assi tas-Soċjetà jkunu depożitati għand persuna ta’ fiduċja, 

bħal nutar, avukat jew kappillan, għal perjodu ta’ ħames (5) snin u jekk f'dan il-
perjodu ma jkun hemm ħadd li jerġa’ jinkariga ruħu biex is-Soċjetà terġa’ tibda’ 
tiffunzjona mill-ġdid, il-prokuratur jagħti l-approvazzjoni tiegħu biex jalloka l-
assi lill-għaqda volontarja indikata waqt l-istess seduta ta’ xoljiment. 

 
 

KAPITLU 16 
 

Proviżjonijiet Ġenerali 
 
160. Fejn għal xi ċirkostanzi ma jeżistux regolamenti speċifi ċi, il-Kumitat Eżekuttiv 

għandu setgħa li jeżerċita d-deċiżjoni tiegħu skont il-każ. 
 
161. L-għanjiet u l-użu ta’ din s-Soċjetà ma jistgħux jinbidlu mingħajr ma tittieħed 

deċiżjoni b’vot unanimu waqt Laqgħa Ġenerali. 
 
 
 
 
 
 
President  Segretarju Ġenerali  Kaxxiera 
Giovann Gatt  Joseph Caruana  Rose Marie Apap Bologna 
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SKEDA 
 
L-ewwel Kumitat Eżekuttiv huwa magħmul minn: 
 
President    Giovann Gatt 
Viċi President   Clayton Gauci 
Segretarju Ġenerali  Joseph Caruana  
Kaxxiera    Mary Abela 
Membri   Christ Vella 

Paul Said 
Victor Mifsud 
Angela Muscat 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peress li aktar minn tliet persuni qed jistabbilixxu din l-assoċjazzjoni, qed issir 
dikjarazzjoni dwar dan il-fatt skont l-KAPITLU 49 subinċiż (3) tat-Tieni Skeda tal-
Kodiċi Ċivili (KAPITLU 16 tal-Li ġijiet ta’ Malta) u l-firma tat-tliet (3) persuni hawn 
taħt imsemmija qed issir f’isem il-membri kollha li jassoċjaw ruħhom fis-Soċjetà. 
 
 
 
 
 
President  Segretarju Ġenerali  Kaxxiera 
 
Giovann Gatt  Joseph Caruana  Rose Marie Apap Bologna 


