
BIRKIRKARA ST JOSEPH SPORTS CLUB 
STATUT - 2020 

            

  Emendi 

1.1 Isem u 

Emblema 
L-Organizzazzjoni għandha tissejjaħ “Birkirkara St. 

Joseph Sports Club”.  F’dan l-Istatut il-kliem “Birkirkara 

St. Joseph”, “il-Club” u “l-Għaqda”, jirreferu għal 

Birkirkara St. Joseph Sports Club, jekk ma jkunx 
speċifikat mod ieħor.  Permezz ta’ dan l-Istatut, kull 

statut jew regolamenti preċedenti għandhom jitqiesu 

bħala nulli.  

 

1.2 Birkirkara St. Joseph Sports Club hija organizzazzjoni 

awtonoma u ma taċċetta ebda ndħil kemm politiku, 

reliġjuz, kif wkoll razzjali. 

 

1.3 L-emblema ta’ Birkirkara St. Joseph Sports Club hija 

ddisinjata hekk: Żewġ ċrieki f’xulxin bi spazju abjad 

bejnietom f’liema spazju jidhru l-kelmiet “Birkirkara St. 

Joseph Sports Club” u n-numri “1975” fin-naħa t’isfel fi 
spazju apposta. In-nofs tax-xellug taċ-ċirku ta’ ġewwa 

għandu jkun maqsum indaqs bi tlett faxex sofor u tlett 

faxex suwed, filwaqt li fin-nofs tal-lemin għandha 
tidher il-pjanta tal-ġilju fuq sfond isfar. Il-kuluri 

uffiċċjali ta’ l-Għaqda għandom ikunu l-isfar u l-iswed.  

L-indirizz ta’ Birkirkara St. Joseph Sports Club huwa: 

Administration Office, 179, Triq Bwieraq, Birkirkara 
BKR1214. 

 

1.4 L-ilsien ta’ l-Għaqda għandu jkun il-Malti.  Il-Malti u l-

Ingliz għandhom ikunu l-ilsna uffiċjali ta’ Birkirkara St. 
Joseph Sports Club u l-amministrazzjoni tista’ għal kull 

skop uffiċjali tuża xi waħda minn dawn l-ilsna.  

 

2.1  Ghanijiet L-għanijiet ta’ Birkirkara St. Joseph Sports Club 
għandhom ikunu li: 

 

2.1.1 Permezz ta’ attivita’ sportiva, jeduka lill-membri tiegħu 

u jistimola fihom l-imħabba lejn l-isport. 
 

2.1.2 Iħejji l-atleti tiegħu għall-kompetizzjonijiet distrettwali, 
nazzjonali u internazzjonali kemm individwalment kif 

wkoll f’teamijiet. 

 

2.1.3 Jorganiżża avvenimenti sportivi u attivitajiet relatati bl-
aħjar mod possibli bil-għan li jkompli jgħin fit-tisħiħ tal-

istandards sportivi. 

 

2.1.4. Jagħti l-għajnuna tiegħu meta jkun mitlub u meħtieg lil 
entitajiet oħra, u fejn ikun possibli jidħol sħab 

magħhom fl-organizzazzjoni ta’ attivitajiet b’temi 

 



sportivi. 

2.1.5 Jħares bl-aħjar mod possibli l-interessi tal-membri 
tiegħu. 

 

3.1 Affiljazzjoni Birkirkara St. Joseph Sports Club għandu jkun affiljat 

ma’ dawk l-Għaqdiet, Assoċjazzjonijiet u 

Federazzjonijiet distrettwai u nazzjonali li jiddeċiedi l-
Bord Eżekuttiv. 

 

4.1 
Kostituzzjoni 

Birkirkara St. Joseph Sports Club għandu jkun 

magħmul minn : 
 

4.1.1 Bord Eżekuttiv kostitwit mill-President, is-Segretarju 

Ġenerali, it-Teżorier u persuni oħra kif tiddeċiedi l-

Assemblea Ġenerali tal-Club. 

 

4.1.2 Bordijiet li jmexxu s-Sezzjonijiet diversi fi ħdan l-

Għaqda 
 

5.1 Korp 
Governattiv 

L-Assemblea Ġenerali għandha tkun l-ogħla organu ta’ 

Birkirkara St. Joseph Sports Club u tkun il-korp li 
tfassal il-politika tal-Għaqda. 

 

5.1.1 Il-President, is-Segretarju Ġenerali, it-Teżorier u ċ-

Chairpersons ta’ kull Bord fi ħdan il-Club għandhom 
jiffurmaw l-Assemblea Ġenerali u għandu jkollhom id-

dritt li jivvutaw.  Il-President, filwaqt li għandu jkollu l-

vot deċiżiv, għandu jkollu s-saħħa tal-veto fuq kull 
deċiżjoni li tittieħed fl-Għaqda. 

 

5.1.2 Ir-rapprezentanza legali ta’ Birkirkara St. Joseph Sports 

Club għandha tkun fdata fil-kariga tas-Segretarju 

Ġenerali. 

 

5.1.3 L-uffiċċjali tal-Għaqda għandhom jibdew il-kariga 

assenjata lilhom immedjatament wara l-Assemblea 

Ġenerali li fiha jiġu maħtura, u jibqgħu fil-kariga sat-
tmiem tal-perjodu tal-ħatra rispettiva tagħhom jew 

sakemm jirtiraw.  Il-membri jkunu eliġibbli biex 

jerġgħu jiġu eletti. 

 

6.1 

Regolamenti ta’ 

l-Assemblea 
Ġenerali 

L-Assemblea Ġenerali għandha titlaqqa’ mill-anqas 

darba fis-sena. 
 

6.2 Darba l-Assemblea Ġenerali tissejjaħ u titlaqqa’ 
għandha tibda fil-ħin stabbilit irrispettivament minn-

numru ta’ membri eliġibbli li jattendu u jivvutaw 

preżenti, u tiġi posposta biss fl-assenza tal-President.  

 

6.2.1 Dawn li ġejjin għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw fil-

laqgħat kollha: 

a. Il-President 

 



b. Is-Segretarju Ġenerali 

c. It-Teżorier 

d. Iċ-Chairpersons tal-Bordijiet tal-Club 

6.2.2 Kull deċiżjoni għandha tittieħed b’maġġoranza sempliċi 

tal-membri preżenti. 
 

6.2.3 Kull votazzjoni f’kull Assemblea Ġenerali għandha tiġi 
deċiża bit-turija tal-idejn sakemm ma jiġix mitlub vot 

sigriet minn xi membru. 

 

6.2.4 Il-Laqgħat tal-Assemblea Ġenerali għandhom jiġu 
msejħa mis-Segretarju Ġenerali, wara konsultazzjoni 

mall-President u t-Teżorier.  Is-Segretarju Ġenerali 

għandu jinforma lil dawk il-persuni kollha li għandhom 
dritt jattendu permezz ta’ ċirkulari li għandha tintbgħat 

sa mhux aktar tard minn ħmistax-il ġurnata qabel il-

laqgħa. 

 

6.2.5 Emendi għall-Istatut jistgħu jiġu mressqa mill-Bord 
Eżekuttiv u miċ-Chairpersons tal-Bordijiet fi ħdan il-

Club mhux inqas tard minn erba’ ġimgħat qabel il-

ġurnata ta’ qabel il-laqgħa.  Dawn l-emendi għandhom 
jintbagħtu lill-membri kollha li għandhom dritt jattendu 

għall-Assemblea Ġenerali sa’ tlett ġimgħat qabel il-

ġurnata tal-laqgħa. 

 

6.2.6 Emendi mgħoddija jinħtieġu l-approvazzjoni ta’ żewġ 

terzi tal-membri preżenti. 
 

6.2.7 Il-President, is-Segretarju Ġenerali u t-Teżorier 

għandhom jinħatru għal perjodu ta’ sentejn, filwaqt li 
ċ-Chairpersons tal-Bordijiet għandhom jinħatru għal 

perjodu ta’ sena.  

 

6.2.8 Iċ-Chairpersons tal-Bordijiet jistgħu jinħatru: 

a. mill-Laqgħa Ġenerali tas-Sezzjoni rispettiva 

tagħhom; 

b. Minn fost il-membri fuq il-Bord rispettiv 
tagħhom; 

c. Mill-Bord Eżekuttiv. 

Fil-kaz ta’ sub-artiklu a. u b. ta’ dan l-artiklu, il-ħatra 

taċ-Chairperson tkun trid l-approvazzjoni tal-Bord 
Eżekuttiv. 

 

6.2.9 Il-President, is-Segretarju Ġenerali u t-Teżorier 

għandhom jiġu eletti mill-Assemblea Ġenerali, u f’każ 
ta’ kontestazzjonijiet għal dawn il-karigi, il-persuni li 

jġibu l-ogħla numru ta’ voti għandhom jiġu dikjarati 

 



eletti.  F’każ ta’ voti ndaqs, il-President inkariga, 

minkejja li huwa stess jkun qed jikkontesta l-elezzjoni, 
jkollu d-dritt li juża’ l-vot deċiżiv. 

6.2.10 Avviżi dwar riżoluzzjonijiet għandhom jaslu għand is-

Segretarju Ġenerali mill-inqas tlett ġimgħat qabel l-

Assemblea Ġenerali. 

 

7.1 

Il-Bord 
Eżekuttiv 

Il-Bord Eżekuttiv ta’ Birkirkara St Joseph Sports Club 

għandu jkun responsabbli biex jattwa l-politika deċiża 

mill-Assemblea Ġenerali u biex imexxi x-xogħol tal-
Club skont dik il-politika. Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun 

kostitwit kif jider f’artiklu 4.1.1 ta’ dan l-Istatut. 

 

7.2 Il-Bord Eżekuttiv għandu jiltaqa’ skont il-ħtieġa 
b’konsultazzjoni bejn il-President, is-Segretarju 

Ġenerali u t-Teżorier. 

 

7.3 Id-dmirijiet speċifiċi tal-President huma li jmexxi l-

laqgħat kollha tal-Bord tal-Eżekuttiv u l-Assemblea 
Ġenerali. Il-President għandu fl-aħħar nett ikun 

responsabbli mill-materji kollha u għandu d-dritt li 

jagħmel użu mill-vot deċiżiv u d-dritt tal-veto fuq kull 
deċiżjoni. 

 

7.4 Is-Segretarju Ġenerali għandu jkun responsabbli għat-

tmexxija ta’ kuljum ta’ Birkirkara St. Joseph Sports 
Club.  Huwa jkun responsabbli wkoll għar-relazzjonijiet 

ma’ Assoċjazzjonijiet, Federazzjonijiet, Għaqdiet u 

entitajiet oħra.  Għandu jipprepara r-rapport 

amministrattiv annwali għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 
u l-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena.  Dan ir-rapport 

għandu jitressaq għall-approvazzjoni tal-Assemblea 

Ġenerali.  

 

7.5 It-Teżorier għandu jkun responsabbli għall-finanzi tal-

Għaqda. Għandu jipprepara r-rapport finanzjarju 

annwali għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ 
Diċembru ta’ kull sena kif titlob il-liġi.  Dan ir-rapport 

għandu jitressaq għall-approvazzjoni tal-Assemblea 

Ġenerali. 

 

8.1 

Il-Bordijiet  

Il-Bordijiet fi ħdan Birkirkara St. Joseph Sports Club 
għandu jkollhom ir-responsabbilta’ li jattwaw il-politika 

deċiża mill-Assemblea Ġenerali u biex imexxu x-xogħol 

tas-Sezzjoni rispettiva tagħhom skont dik il-politika.  
Huma għandhom wkoll imexxu l-finanzi tagħhom skont 

il-prattiċi stabbiliti, u jgħatu rendikont ta’ dawn kull 

meta jkunu mitluba.  Kull infieq li Bord ikollu l-ħtieġa 

jagħmel li jammonta għal aktar minn mijja u ħamsin 
Ewro, ikun irid l-approvazzjoni tal-Bord Eżekuttiv.  Il-

ħlasijiet għandhom isiru permezz ta’ cheque bankarju 

 



bil-firma tal-President jew tas-Segretarju Ġenerali jew 

it-Teżorier u bil-firma taċ-Chairperson relattiv.  Kull 
dħul finanzjarju għandu jigi ddepożitat fil-kont relattiv 

tal-bank fl-iqsar zmien possibbli. 

8.2 Il-membri fuq il-Bordijiet jistgħu jiġu maħtura mill-

membri tas-Sezzjonijiet rispettivi tagħhom f’laqgħa li 
għandha ssir għal dan il-għan jew inkella direttament 

mill-Bord Eżekuttiv. Iċ-Chairpersons għandhom ikunu 

maħtura skont Artiklu 6.2.8 ta’ dan l-Istatut, filwaqt li 
l-membri l-oħra tal-Bord jistgħu jinħatru kemm miċ-

Chairperson rispettiv jew inkella fil-laqgħa fuq 

imsemmija bil-mod li jiddeċiedi ċ-Chairperson 
responsabbli. 

 

8.3 Chairperson ta’ Bord jista’ jaħtar membri f’dawk il-

karigi li hu jħoss huma relevanti għat-tmexxija tas-

Sezzjoni tiegħu.  Jekk ikun il-kaz, iċ-Chairperson 
għandu jkun l-Uffiċċjal li jirrapreżenta s-Sezzjoni tiegħu 

fuq laqgħat ta’ entitajiet li l-istess Sezzjoni tkun 

affiljata magħhom.  

 

8.4 Chairperson ta’ Bord għandu jkun responsabbli għat-

tmexxija ta’ kuljum u għall-finanzi tas-Sezzjoni tiegħu. 

Huwa għandu jlaqqa’ l-Bord kull meta jħoss il-ħtieġa u 
jinforma lil-Bord Eżekuttiv b’din il-laqgħa.  Il-membri 

tal-Bord Eżekuttiv huma membri ex-officio fuq kull 

Bord tal-Club. 

 

8.5 Kull meta jkun hekk mitlub mill-Bord Eżekuttiv, 
Chairperson ta’ Bord irid jagħti l-informazzjoni mitluba 

minnu fl-iqsar żmien possibli.  

 

9.1 

Vakanzi 

Vakanzi tal-membri li għandhom id-dritt li jattendu 
għall-Assemblea Ġenerali, cioe’, il-President, is-

Segretarju Ġenerali, it-Teżorier u ċ-Chairpersons tal-

Bordijiet, għandhom jimtlew mhux aktar tard minn 
xaharejn mid-data li tkun seħħet il-vakanza. 

 

9.2 Fil-każ ta’ vakanza fiċ-Chairmanship ta’ Bord, is-

Segretarju Ġenerali għandu temporanjament jimla l-

vojt hu sakem jinħatar Chairperson ieħor.   

 

10.1 

Assemblea 
Generali 

Elettiva 

Dik l-Assemblea Ġenerali li fiha jinħatru l-President, is-

Segretarju Ġenerali u t-Teżorier, għandha tkun 

meqjusa bħala l-Assemblea Ġenerali Elettiva. 

 

10.2 Bħal kull Assemblea Ġenerali oħra, il-President, is-

Segretarju Ġenerali u t-Teżorier għandhom jiddeċiedu 

fuq l-aġenda li tkun se tiġi diskussa, u li għandha 
tinkludi l-elezzjoni ta’ dawn it-tlett uffiċċjali. 

 



10.3 Nominazzjonijiet għall-karigi ta’ President, Segretarju 

Ġenerali u Teżorier għandhom jiġu mibgħuta lis-
Segretarju Ġenerali mill-inqas 21 ġurnata qabel l-

Assemblea Ġenerali Elettiva.  Dawn in-nominazzjonijiet 

għandhom ikunu ċirkolati lill-membri li għandhom id-

dritt li jattendu għal din l-Assemblea 15-il ġurnata 
qabel l-istess Assemblea. 

 

11.1 

Sejhiet ghal 

Assemblea 
Generali 

Assemblea Ġenerali tista’ tissejjaħ f’kull ħin mill-

President, mis-Segretarju Ġenerali, mit-Teżorier jew 
minn xi Chairperson ta’ Bord.  L-għanijiet li għalihom 

tkun qegħda tissejjaħ din l-Assemblea għandhom ikunu 

ċari. 

 

12.1 

Kummissjonijiet 
u Sotto-

Kumitati 

Il-Bord Eżekuttiv jista’ jaħtar dawk il-kummissjonijiet, 

sotto-kumitati, eċċ. hekk kif il-Bord jidhirlu opportun.  
 

12.2 Iċ-Chairpersons ta’ kull kummissjoni, sotto-kumitat, 

eċċ., għandhom jattendu bħala osservaturi għal-

laqgħat tal-Bord Eżekuttiv jew għall-Assemblea 

Ġenerali, meta jiġu mitluba jagħmlu dan. 

 

12.3 Il-President u/jew is-Segretarju Ġenerali jew it-Teżorier 

jkunu membri ex-officio tal-kummissjonijiet kollha. 
 

12.4 Ir-rapporti ta’ ħidma ta’ kull kummissjoni għandhom 
jiġu ppreżentati lill-Bord Eżekuttiv bil-miktub.  Dawn ir-

rapporti għandhom jiġu ppreżentati wkoll lill-Assemblea 

Ġenerali. 

 

12.5 Il-Bord Eżekuttiv jista’ jxolji Kummissjoni, sotto-
kumitat, eċċ. meta jidhirlu li l-għan tagħhom jkun 

intlaħaq, jew jekk fl-opinjoni tiegħu ma jkunux qed 

iwettqu x-xogħol mitlub minnhom.  

 

13.1 

Rizoluzzjonijiet 

Riżoluzzjoni m’għandiex tiġi annullata sakemm il-

kontro riżoluzzjoni jkollha s-support ta’ żewġ terzi tal-

membri preżenti. 

 

14.1 

Materji 
Privileggjati 

Il-materji kollha diskussi fil-laqgħat ta’ Birkirkara St 

Joseph Sports Club għandhom jiġu meqjusa 

privileġġjati  Madankollu il-Club jista’ minn zmien għal 

zmien jiċċirkola d-deċiżjonijiet tiegħu lill-membri 
rreġistrati, jew ixandarhom fuq is-sit elettroniku tiegħu.  

 

15.1 

Shubija 

Il-mizata ta’ sħubija għal sena għandha tkun iffissata 

mill-Bordijiet rispettivi tal-Club, u għandha titħallas 
mill-membri bil-quddiem.  Membru li jipprattika 

dixxiplina sportiva li taqa’ taħt is-Sezzjoni relattiva, 

għandu jħallas il-miżata iffissata minn din l-istess 
Sezzjoni.  Ħlas tal-miżata tagħtih id-dritt għas-sħubija 

 



fis-Sezzjoni partikolari u fil-Club inġenerali.  Ma’ dan 

kollu, membru li jipprattika aktar minn dixxiplina 
sportiva waħda fi ħdan il-Club, irid iħallas wkoll is-

sħubija tas-Sezzjonijiet relattivi. 

15.2 Iċ-Chairperson ta’ Bord għandu jara li kull membru 

jkun ħallas is-sħubija tiegħu fiż-żmien stipulat, u 
tinħareġ riċevuta kontra dan il-ħlas.  Wara, l-

informazzjoni dwar membru ġdid għandha tingħata lis-

Segretarju Ġenerali tal-Club, biex tinħareg membership 
card li dejjem tkun valida għal sena kalendarja.  

 

15.3 Applikazzjoni għal sħubija għandha ssir fuq il-formola 

approvata għal dan il-għan mill-Club.  Din għandha 
timtela kollha u tkun rakkomandata miċ-Chairperson 

tas-Sezzjoni relattiva. Il-Bord Eżekuttiv għandu d-dritt 

li japprova jew jirrifjuta applikazzjoni tas-sħubija 

mingħajr ma jgħati raġuni.  

 

15.4 Sħubija ta’ membru rreġistrat tista’ tiġi mwaqqfa mill-

Bord Eżekuttiv wara konsultazzjoni mac-Chairperson 

relattiv.  Il-Bord Eżekuttiv mhux obbligat li jgħati r-
raġunijiet li jkunu wassluh biex jwaqqaf persuna li 

tibqa’ membru tal-Club. 

 

15.5 Kull membru irreġistrat u approvat mill-Bord Eżekuttiv, 
irid joqgħod għal dan l-Istatut u għal kull struzzjonijiet, 

deċiżjonijiet, u regolamenti li joħroġ il-Club permezz 

tal-uffiċċjali tiegħu minn żmien għal żmien.  Kull 

membru jrid jagħti prijorita’ lill-attivitajiet tal-Club, u, 
sportivament, dekorament u kif titlob l-etika, jagħmel 

ħiltu kollha meta, b’xi mod jew ieħor, jkun qed 

jirrappreżenta lil, jew jaġixxi f’isem il-Club. 

 

15.6 Membru irreġistrat li jkun ġudikat minn xi uffiċċjal tal-

Club b’imġieba li b’xi mod, anke remot, setgħat 

tnaqqas l-istima tal-Club, jew tmur kontra l-interessi 
tal-istess Club, jew kontra l-ispirtu ta’ dan l-Istatut, 

jkollu s-sħubija tiegħu imwaqqfa immedjatament, u 

jitlef id-drittijiet kollha li seta’ kellu permezz ta’ din is-

sħubija.  

 

15.7 Membru tal-Club li jirreżenja biex jingħaqad ma’ 

Għaqda sportiva oħra, jkun projbit li jerġa’ jingħaqad 

mall-Club fil-futur, jekk mhux f’cirkostanzi eċċezzjonali 
u bl-approvazzjoni tal-Assemblea Ġenerali fuq 

rakkomandazzjoni tal-President.  

 

15.8 Membru tal-Club li għal xi raġuni, minbarra kif jidher 

f’Artiklu 15.7 ta’ dan l-Istatut, iwaqqaf is-sħubija tiegħu 
mall-Club, jista’ jkollu din is-sħubija imġedda, kemm il 

darba s-sħubija għas-snin li jkun għamel nieqes, tkun 

 



imħallsa.  

15.9 Membru tal-Club ma’ jistgħax jieħu sehem ma xi 
għaqda sportiva oħra f’xi dixxiplina sportiva 

organizzata minn xi entita’ li magħha jkun affiljat il-

Club. 

 

16.1 

Xoljiment 

Jekk, f’xi perjodu, l-Assemblea Generali tiddeċiedi, 
b’maggoranza magħmula minn ħamsa u sebgħin fil-

mijja (75%) tal-membri preżenti li jkunu rreġistrati u 

għandom id-dritt għall-vot, fuq reżoluzzjoni bil-għan li 
l-Għaqda għandha tiġi xolta, il-Bord Eżekuttiv għandu 

jieħu l-passi meħtiega biex jara li jsiru l-pagamenti 

kollha pendenti, u li jiddisponi mill-finanzi u l-assi li 
jkun baqa’, kif jiġi deċiż mill-Assemblea Generali, u 

minn hemm il quddiem l-Għaqda għandha tkun 

dikjarata xolta.  

 

16.2 F’każ ta’ xoljiment tal-Għaqda, xi finanzi jew assi li 
kienu fil-pussess tagħha għandhom jingħataw jew lil xi 

għaqda volontarja, jew lil xi stituzzjoni tal-karita’, jew 

b’risq il-Voluntary Organisation Fund, hekk kif jagħżel 
il-Bord Eżekuttiv. 

 

16.3 F’kaz ta’ xoljiment tal-Għaqda, l-aħħar Bord Eżekuttiv 

għandu d-dmir li jinforma lill-Kummissarju tal-Għaqdiet 
Volontarji fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta tkun 

ittieħdet id-deċiżjoni ta’ xoljiment.  

 

17.1 

Interpretazzjoni 

tal-Istatut 

Birkirkara St Joseph Sports Club huwa l-uniku 

interpretu ta’ dawn ir-regolamenti.  F’każ fejn tkun 
meħtieġa interpretazzjoni tal-Istatut, din għanda ssir 

mill-President. 

 

 
 

 

 

Euchar Camilleri 

SEGRETARJU GENERAL 

 


