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Statut Għaqda Ġurnalisti Sport (Malta)


Artikolu I

–

Isem

Assocjazzjoni li twaqqfet fid-19 ta’ Dicembru tas-sena 1970 u ingħatat l-isem ta’ Għaqda
Kittieba Sports bl-isem ikun mibdul fis-sena 2013 għal:
Għaqda Ġurnalisti Sports.
L-Għaqda għandha tkun referuta bħala Għaqda Ġurnalisti Sports – Malta Sports
Journalists Association.

Politakament l-Għaqda tosserva newtralità assoluta.



Artikolu II

–

Skopijiet

a) Biex tgħaqqad flimkien il-ġurnalisti u kummentaturi Maltin li jispeċjalizzaw fl-isports
u li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom fil-Gżejjer ta’ Malta u anke barra minn Malta.
b) Biex tipproteġi l-interessi morali, professjonali u oħrajn tal-Membri tagħha, kif ukoll
sabiex tipproteġi lil dawn il-Membri fl-eżercizzju liberu tal-professjoni tagħhom.
c) Biex tkattar l-ispirtu ta’ ħbiberija, kollaborazzjoni u solidarjetà bejn il-Membri tagħha
u ma' ġurnalisti / kummentaturi mad-dinja kollha.
d) Biex f’kompetizzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, tipprovdi l-faċilitajiet millawtoritajiet pubbliċi u sportivi biex b’hekk il-membri tagħha jkunu jistgħu jeżerċitaw
il-professjoni tagħhom fl-aħjar mod possibli.
e) Biex toħloq u ssaħħaħ relazzjonijiet ta’ ħbiberija ma’ Għaqdiet Nazzjonali u Għaqdiet
Internazzjonali ta’ ġurnalisti sportivi membri tal-Association Internationale de la
Presse Sportive (AIPS) kif ukoll tal-European Union Presse Sporrive (EUPS).


Artikolu III –

Definizzjoni

a) Jikkwalifikaw bħala ġurnalisti sportivi dawk il-kittieba, kummentaturi u
photoreporters / camerapersons magħrufin bħala tali mill-Għaqda u illi jeżerċitaw ilprofessjoni tagħhom fi ħdan ġurnali, aġenziji tal-informazzjoni, stazzjonijiet tar-radju
u televiżjoni jew ta’ websites u pubblikazzjonijiet sportivi.
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b) L-Għaqda toħroġ direttivi u rakkomandazzjonijiet lill-membri tagħha u lil dawn
tagħtihom tessera li tikkwalifikahom bħala Membri tal-Għaqda.



Artikolu IV –

Membri

Il-membri tal-Għaqda Ġurnalisti Sport jistgħu jkunu:
 Membri Onorarji
 Membri Attivi
 Membri Assoċjati
a) Jistgħu jiġu nominati Membri Onorarji dawk il-persuni li jkunu taw xi servizz
tanġibbli lill-medja sportiva jew lill-isports inġenerali.
b) Membru attiv, huwa dak il-ġurnalist li jaħdem / jikkontrobwixxi fil-ġurnali ta’ kuljum
(anke webistes), jew mezz ta xandir (TV / radju), jew dak illi huwa responsabbli bħala
editur tal-paġni sportivi ta' ġurnal jew mezz ta' xandir ieħor.
c) Membru Assoċjat huwa dak il-Membru li kien attiv iżda minħabba f’xi ċirkostanza
m'għadux attiv fil-ġurnalizmu.
d) Dan il-perjodu ta’ membru Assoċjat, jekk ma jkunx attiv, ma jistax jittawwal aktar
minn sentejn.



Artikolu V

–

Irtirar tat-Tessera

a) It-Tessera ta’ Membru tal-Għaqda tigi rtirata :-
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i.

Meta Membru ma jibqax jeżerċita l-professjoni.

ii.

Meta Membru jirreżenja u f’dan il-każ ir-reżenja tiegħu għandha ssir bil-kitba
u indirizzata lill-president li mill-aktar fis jinforma lill-membri l-oħra talGħaqda.

iii.

Meta Membru jiġi mkeċċi jew sospiż – miżuri li jistgħu jittieħdu biss millKumitat Eżekuttiv tal-Għaqda meta xi membru ma jkunx qiegħed jaqdi dmiru
kif għandu jkun, jew li jista' jkun ta’ xi preġudizzju kontra l-Għaqda, jew li ma
jkunx qiegħed jaġixxi skond id-dispożizzjoni ta’ dan l-Istatut.

b) It-tkeccija jew sospenzjoni ta’ Membru tista' tiġi deċiża biss mill-Kunsill tal-Għaqda
f’Seduta Ordinarja, b’maġġoranza ta’ mhux anqas minn żewġ terzi tal-voti uffiċjali
tal-Membri preżenti, u dan wara li jiġi interrogat u tinstema' x-xhieda tal-Membru
konċernat. Jekk mingħajr ebda raġuni valida, dan il-membru jonqos li jattendi għal
din il-Laqgħa, it-tkeċċija jew sospensjoni tiegħu tista' tiġi deċiża anke fl-assenza
tiegħu.
c) Kull membru imkeċċi jew sospiż jista' jappella mid-deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv
quddiem il-Laqgħa Ġenerali Annwali Ordinarja / Straordinarja tal-Membri attivi. IlMembru sospiż jew imkeċċi għandu d-dritt jiddefendi ruħu quddiem il-Laqgħa
Ġenerali iżda ma jkollux dritt għall-vot.



Artikolu VI –

Drittijiet tal-Membri

a) Id-dritt għall-vot u għall-Kandidatura fil-Laqgħa Ġenerali ta’ kull sena (*). Il-Membri
Onorarji, kull membru għandu vot wieħed biss, minbarra d-dritt tal-Kandidatura
għall-Kumitat Eżekuttiv u għall-Kummissjonijiet oħra.
(*) ara wkoll Artikolu X.
b) Id-dritt illi jsejhu Laqgħa Ġenerali Straordinarja għal dan l-iskop, huwa neċessarju illi
l-Membru jew Membri jiġbru l-firem ta’ mhux anqas minn kwart tal-Membri attivi.
Ebda membru tal-Għaqda ma jista' japprofitta minn dan il-fatt biex jakkwista vantaġġ
personali, b’mod speċjali finanzjarju, u jekk jagħmel dan jista' jiġi mkeċċi jew sospiż
mill-Għaqda.
c) Id-dritt li japplika u jsir membru tal-Association International de la Presse Sportive
(AIPS)



Artikolu VII –

Affiljazzjoni

Kull domanda għall-affiljazzjoni fl-Għaqda trid tiġi sottomessa lill-Kumitat Eżekuttiv
li jeżaminaha f’Seduta Ordinarja, u japprovaha biss b’mhux anqas minn maġġoranza
sempliċi tal-voti tal-uffiċjali preżenti.
Biex jigi mdaħħal membru, il-kandidat irid:a) Ikollu drittijiet ċivili u politiċi kollha
b) Ikun akkreditat b’dokument maħruġ mid-direzzjoni ta’ ġurnal, stazzjon tar-radju u
/ jew televiżjoni, organizzazzjoni jew aġenzija ta’ informazzjoni fejn jaħdem.
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F’każ illi l-kandidat ma jiġix ammess, tal-anqas żewġ membri attivi tal-Għaqda
jistgħu jappellaw lil-Laqgħa Ġenerali biex l-applikazzjoni tiġi rikonsiderata għallaħħar darba.



Artikolu VII –

Menswalità

Il-Membri attivi jimpenjaw irwieħhom li jħallsu l-Menswalità ta’ kull sena ffissata
mil-Laqgħa Ġenerali Annwali. Min ma jagħmilx dan il-pagament jitlef id-dritt ta’
membru, u jerġa' jakkwista dawn l-istess drittijiet biss wara li jkun irregola lpożizzjoni tiegħu mat-Teżorier tal-Għaqda.
Il-Menswalità għandha tkun dik li tistabilixxi l-Laqgħa Ġenerali Annwali għallĠurnalisti Attivi u Ġurnalisti Assoċjati.
Il-Menswalità tibda mill-1 ta’ Jannar sal-31 ta’ Diċembru ta’ kull sena.



Artikolu IX –

Organizzazzjoni Ġenerali

L-Organizzazzjoni Ġenerali tal-Ghaqda tinqasam hekk:
a)
b)
c)
d)



Il-Laqgħa Ġenerali
Il-Kumitat Eżekuttiv
Il-Kummissjonijiet
L-Awdituri

Artikolu X

–

Il-Laqgħa Ġenerali

a) Il-Laqgha Ġenerali Annwali għall-Membri kollha ssir darba fis-sena, f’data u post
iffissat mill-Kumitat Eżekuttiv.
b) Il-Membri kollha jridu jiġu avzati b’din il-Laqgħa u bl-Agenda tagħha mhux
anqas minn għaxart (10) ijiem qabel.
c) Emendi għall-Istatut jew mozzjonijiet tal-Membri, kif ukoll nominazzjonijiet
għall-Kumitat Eżekuttiv għandhom jiġu mressqa mhux anqas minn ħamest (5)
ijiem qabel issir il-laqgħa.
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d) In-nominazzjonijiet għall-Kumitat Ezekuttiv iridu jiġi proposti u sekondati millMembri attivi tal-Għaqda.
e) Fil-Laqgħa Ġenerali, jekk sal-ħin iffissat ma jkunx hemm ‘quorum’ ta’ membri
prezenti, il-Laqgħa Ġenerali ssir xorta waħda u tibda 30 minuta wara bil-Membri
preżenti.



Artikolu XI –

Funzjonijiet tal-Laqgħa Ġenerali Annwali

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali għandha dawn il-funzjonijiet:a) Li tirrevedi l-Istatut
b) Li tindika direttivi u rakkomandazzjonijiet
c) Li tapprova r-Rapporti tas-Segretarju Ġenerali u Teżorier
d) Li tapprova l-‘balance sheet’ u l-‘budget’ kif ukoll ir-Rapport tal-Awdituri
e) Li tiffissa l-ħlas tal-Menswalità
f) Li teleġġi l-Kumitat Eżekuttiv
g) Li tappunta l-Awdituri

Waqt li kull decizjoni li taffettwa Artikolu XI klawżola (a) tirrikjedi maġġoranza ta’
mhux anqas minn żewġ terzi tal-voti preżenti, deċiżjonijiet dwar il-klawżoli (b) sa (g)
jistgħu jittieħdu b’maġġoranza sempliċi.



Artikolu XII –

Il-Kumitat Eżekuttiv u l-Ħatra Tiegħu

a) Il-Laqgħa għall-għażla tal-Kumitat Eżekuttiv il-ġdid tkun immexxija minn Chairman
maħtur apposta u żewġ membri attivi oħra maħtura mill-Membri preżenti għallLaqgħa.
b) Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda Gurnalisti Sports ikun iffurmat minn disa’ (9)
Membri li jridu jkunu ‘Membri Attivi’. Dawn jiġu eletti kull erba' snin mil-Laqgħa
Ġenerali minn fost il-Membri debitament nominati f’din l-ordni.
c) Kif membru jiġi elett fil-Kumitat Eżekuttiv, preferibilment dan għandu jsir membru
tal-Association International de la Presse Sportive (AIPS) u cioè għandu jkollu lPress Card tal-AIPS jekk ma jkunx diġà membru.
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Artikolu XIII –

Il-Kumitat Eżekuttiv

a) L-Għaqda Ġurnalisti Sports tkun immexxija minn Kumitat Eżekuttiv iffurmat hekk:

President
Viċi-President
Segretarju Ġenerali

Teżorier

5 membri
b) Dawn il-karigi jkunu għall-perjodu ta’ erba' (4) snin. Il-membri kollha tal-Kumitat
Eżekuttiv ikollhom id-dritt jerġgħu iressqu bħala Kandidati fl-Elezzjoni fil-Laqgħa
Ġenerali ta’ erba' (4) snin wara.
c) Il-‘quorum’ tal-Kumitat Eżekuttiv għandu jkun ta’ ħames (5) membri illi fosthom irid
ikun hemm żewġ uffiċjali nkluż il-President.



Artikolu XIV –

Il-funzjonijiet tal-Kumitat Eżekuttiv

Il-Kumitat Eżekuttiv jiltaqa' mhux anqas minn darba kull xahar. F’każ ta’ bżonn jista'
jissejjaħ aktar ta’ spiss fuq talba tal-President jew tas-Segretarju Ġenerali.
Kull membru tal-Kumitat Eżekuttiv li mingħajr raġunijiet validi jonqos li jattendi għal
tliet (3) seduti konsekuttivi jiġi kkunsidrat li rriżenja. Kull deċiżjoni tal-Kumitat
Eżekuttiv tirrikjedi maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti.
F’każ ta’ parità ta’ voti, il-President għandu dritt għall-‘casting vote’.
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L-uffiċjali: Il-President jirrapreżenta l-Għaqda u għandu d-dmir li jara li l-Istatut u ddeċiżjonijiet tal-Kumitat Eżekuttiv jiġu osservati.
 Il-Viċi-president jieħu rwol li jagħmel superviżjoni tax-xogħol attribwit lilluffiċjali l-oħra u li jmexxi l-laqgħa fl-assenza tal-president.
 Is-Segretarju Ġenerali jieħu ħsieb l-amministrazzjoni tal-Għaqda, jibgħat l-avviżi
tal-Laqgħat u jagħmel il-minuti.
 It-Teżorier għandu l-inkarigu li jżomm il-Kotba tal-Għaqda, iħallas il-kontijiet u
joħroġ l-irċevuti meħtieġa.



Artikolu XV –

Il-Kummissjonijiet

Il-Kumitat Eżekuttiv jista' jaħtar Kummissjonijiet għal xi skopijiet partikolari. Dawn ilkummissjonijiet jaqdu l-mandat tagħhom b’kollaborazzjoni stretta mal-Kumitat
Eżekuttiv.



Artikolu XVI –

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Ix-xogħlijiet tal-Għaqda jistgħu jiġu deċiżi biss bil-voti ta’ mhux anqas minn żewġ terzi
tal-Membri Attivi preżenti għal-Laqgħa Ġenerali Stroardinarja msejħa espressament u
unikament għal dan l-iskop.
Biex jintlaħaq ‘quorum’ għal-Laqgħa ta’ din ix-xorta jrid jkun hemm preżenti mhux
anqas min-nofs totali tal-Membri Attivi regolarment reġistrati tal-Għaqda Ġurnalisiti
Sport.
Id-deċiżjonijiet relattivi għall-proċeduri tal-likwidazzjoni jistgħu jittieħdu b’maġġoranza
sempliċi.



Artikolu XVII

–

Dan l-Istatut ġie approvat mill-aħħar Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Għaqda Ġurnalisti
Sports (Malta).

TMIEM
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