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INTRODUZZJONI
Statut tal-Malta Society of Arts, Manufactures & Commerce
Il-Malta Society of Arts, Manufactures & Commerce kienet imwaqqfa bħala
Organizzazzjoni awtonoma, b’avviż fil-Gazzetta tal-Gvern tal-5 ta’ Novembru, 1852.
Is-Sede tal-Malta Society of Arts, Manufactures & Commerce tinsab f’numru 219, Palazzo
de La Salle, Triq ir-Repubblika, Valletta VLT 1116, Malta.
L-akronomu MSA jirreferi għall-Malta Society of Arts, Manufactures & Commerce.

MISSION STATEMENT
Li jkun ċentru bil-għan li jippromwovi l-arti viżiva, applikata u performattiva, u letterarja
kif ukoll għal xi fergħa industrijali. Għal dan il-għan l-MSA tipprovdi spazju u edukazzjoni
kif ukoll tinkoraġġixxi li jintlaħaq l-ogħla livell fil-produzzjoni ta’ xogħol artistiku.
L-MSA hija organizazzjoni li ma tagħmilx profitt u dan kif imfisser fl-ATT dwar lOrganizzazzjonijiet Volontarji (Kapitlu 492 tal-Liġijiet ta’ Malta). Suġġett għall-klawsoli ta’
dan l-iStatut, l-MSA tista’ tikseb qligħ pekunarju mill-attivitajiet tagħha, liema qligħ
jgħaddi, jiġi kreditat u jintuża biss għall-għanijiet tal-MSA u ebda’ qligħ, kapitali, jew
propjetà tal-MSA ma huma disponibbli, direttament jew indirettament, għall-użu minn
promoturi, membri, amministraturi jew benefatturi tal-MSA, jew kwalunkwe interess
privat iehor. L-MSA tista’ tixtri u tbigħ, jew b’xi mod ieħor tinnegozja oġġetti jew servizzi
li huma relatati esklussivament mal-għanijiet ewlenin tagħha.
Il-patrimonju tal-MSA jista’ jiġi mkabbar u mkattar permezz ta’ donazzjonijiet, bi qbil malKumitat tal-MSA.
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1.0 L-Ewwel Parti
TITLU TAL-BIDU
1.1

Dan l-iStatut għandu jissejjaħ l-iStatut tal-Malta Society of Arts, Manufactures &
Commerce;
1.1.1 It-titlu fil-qosor hu: Malta Society of Arts (akronimu: MSA)

TIFSIRIET
1.2

F’dan l-iStatut, sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor –

“MSA” tfisser – Akronimu tal-Malta Society of Arts, Manufactures & Commerce;
“Kumitat” tfisser – il-Kumitat mwaqqaf skond artiklu 4;
“President” tfisser – dik il-persuna maħtura mill-Kumitat fil-kariga ta’ President skond
artiklu 4.4.4;
“Manager” tfisser - dik il-persuna maħtura mill-Kumitat skond artiklu 5.1;
“Kummissjoni Elettorali” tfisser – dik il-Kummissjoni maħtura mill-Kumitat skond artiklu
7 biex tmexxi l-elezzjonijiet ghall-mili ta’ postijiet ta’ Membri fil-Kumitat;
“Sena Amministrattiva”u “Sena Finanzjarja” jfissru - tibda mill-ewwel ta’ Jannar u
tintemm fil-31 ta’ Diċembru;
“Membru” tfisser – Membru li jkun approvat mill-Kumitat u jkun regolari fil-ħlas talmiżata.
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2.0 It-Tieni Parti
L-GĦANIJIET TAL-MSA
2.1

L-għanijiet tal-MSA huma2.1.1 li tippromwovi l-arti ta’ llum magħmula minn artisti li qegħdin jgħixu fisseklu wieħed u għoxrin u tagħti opportunità biex wieħed jirrifletti u jiddiskuti fuq
is-soċjetà ta’ llum, f’Malta u fid-dinja madwarna;
2.1.2 li torganizza attivitajiet ta’ tagħlim u ta’ ċertifikazzjoni f’livelli varji ta’
profiċjenza fl-arti viżiva, fl-arti mużikali, kif ukoll fl-arti applikata;
2.1.3 li torganizza u tmexxi eżamijiet relatati ma’ żvilluppi artistiċi f’isimha kif
ukoll f’isem istituzzjonijiet eżaminaturi, sew lokali kemm barranin, li l-MSA jkollha
xi ftehim magħhom għal dan il-għan;
2.1.4 li torganizza u tieħu sehem, kemm f’isimha propju jew b’arranġament ma’
istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet u ma’ entitajiet oħra pubbliċi u/jew privati fuq
inizjattiva tagħha, flimkien ma’/jew għan-nom ta’ terzi f’konferenzi, simpożji,
klassijiet, wirjiet, seminarji u attivitajiet oħra li jippromwovu u jsostnu t-tagħrif
pubbliku ta’ valuri artistiċi u tal-wirt kulturali;
2.1.5 li tinkoraġixxi r-riċerka fuq l-arti u l-kultura;
2.1.6 li ma jkollha l-ebda’ rbit ma’ partit politiku jew għaqda trejdunjonistika jew
tipparteċipa f’attivitajiet politiċi;
2.1.7 isir dak kollu possibli biex l-għanijiet tal-MSA ikunu magħrufa.

3.0 It-Tielet Parti
SĦUBIJA
3.1

Sħubija fl-MSA għandha tkun fuq bażi sħiħa jew bażi onorarja;
3.1.1

(i) għall-persuni li jkunu għalqu l-età ta’ tmintax-il sena;
(ii) għal ditti u entitajiet oħra bħala Associate Member;
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3.1.2 fuq bażi onorarja għal kull membru tal-komunità li jkun iddistingwa ruħu
b’mertu jew għal dik il-persuna għal xi kontribut li tkun tat lill-MSA.

NOMINI GĦAL SĦUBIJA
3.2
L-applikazzjonijiet għandhom ikunu kkunsidrati mill-Kumitat li japprovahom jew
jiċħadhom, liema deċiżjoni hi finali.

ĦLAS TA’ MIŻATA GĦAL SĦUBIJA
3.3
Sħubija fuq bażi sħiħa tkun soġġetta għall-ħlas ta’ miżata skond ma jiġi deċiż millKumitat. Iżda, l-ewwel miżata ta’ sħubija għandha tkun għal dik is-sena sħiħa,
irrispettivament mill-perjodu fis-sena amministrattiva li fih tkun milqugħha s-sħubija.

TNEĦĦIJA JEW RIŻENJA MINN SĦUBIJA
3.4

Il-Kumitat jirriserva d-dritt li jirrevoka r-registrazzjoni ta’ sħubija;
3.4.1 fin-nuqqas ta’ aderenza mal-iStatut jew mar-regoli jew regolamenti dak ilħin fis-seħħ;
3.4.2 jew f’każ ta’ nuqqas ta’ ħlas ta’ miżata ta’ sħubija sentejn wara li din tkun
dovuta sakemm ma’ din l-iskadenza tkun ingħatat ukoll notifika bil-miktub għallħlas fi żmien xahar;
3.4.3 jew, f’każ ta’ riżenja volontarja minn sħubija fil-MSA li trid tingħata bilmiktub lill-Kumitat, ma ssir ebda rifużjoni tal-/jew parti mill-miżata li tkun laħqet
tħallset.
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4.0 Ir-Raba’ Parti
IL-KUMITAT
4.1
Għandu jkun hemm Kumitat li jmexxi l-MSA u li jkun magħmul u mtella’ minn
membri sħaħ tal-MSA.

IL-FUNZJONI TAL-KUMITAT
4.2

Il-Kumitat ikollu l-funzjoni li jħares b’mod sħiħ l-għanijiet tal-MSA.

Għaldaqstant, il-Kumitat ikun responsabbli:
4.2.1 li jfassal, jiddetermina u jikkomunika l-politika li biha t-tmexxija tal-MSA
tingħata direzzjoni;
4.2.2 li jassigura u jikkomunika l-aħjar stateġija għall-implimentazzjoni ta’ dik ilpolitika minnu determinata sabiex din tilħaq l-għanijiet tagħha bl-aktar mod
kompetenti, ekonomiku, effikaċi u effettiv;
4.2.3 li jiddetermina dawk ir-regoli, regolamenti, direttivi u linji gwida li bihom
tista’ tkun implimentata b’mod aħjar l-istess politika tiegħu.

KOMPOŻIZZJONI TAL-KUMITAT
4.3

Il-Kumitat għandu jkun magħmul minn:
•
•

9 persuni eletti minn fost il-Membri tal-MSA
Rappreżentant maħtur mill-Gvern

Minn fost id-9 persuni eletti fil-Kumitat jinħatru
•
•
•
•
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ELEZZJONI GĦALL-KUMITAT
4.4
Għandha ssir elezzjoni b’vot sigriet darba kull sena fil-Laqgħa Ġenerali Annwali li
għandha tinżamm fix-xahar ta’ Marzu biex jinħatru tliet (3) membri li jservu għal tliet (3)
snin fuq il-Kumitat. F’dan ir-rigward japplika wkoll is-Sub-Artiklu 8.1.1 u l-elezzjoni għallKumitat tinżamm fil-Laqgħa Ġenerali kif differita.
4.4.1 ma jkunux jistgħu jikkontestaw f’elezzjoni għall-kariga ta’ Membri talKumitat dawk il-membri li jkunu impjegati mal-MSA fit-tmexxija ordinarja tal-MSA;
4.4.2 ikunu jistgħu jivvutaw jew/u jikkontestaw għall-kariga fil-Kumitat dawk ilMembri li jkunu ġew approvati bħala Membri sħaħ mill-Kumitat sa mhux aktar tard
mill-31 ta’ Diċembru tas-sena preċedenti tal-Laqgħa Ġenerali u jkunu regolari filħlas tal-miżata sa jum qabel l-elezzjoni;
4.4.3 f’każ li jum qabel l-elezzjoni jaħbat is-Sibt jew il-Ħadd jew f’xi festa
pubblika, allura jum qabel l-elezzjoni jkun ifisser nofs-in-nhar ta’ l-aħħar jum taxxogħol qabel l-elezzjoni;
4.4.4 meta President jirriżenja jew itemm il-ħatra, il-Kumitat għandu fl-iqsar
żmien possibbli jaħtar President ġdid wara li jkun inħatar Membru tal-Kumitat
ġdid. F’dan il-perjodu, il-Viċi-President għandu jassumi l-istess funzjonijiet u
reponsabilitajiet bħala Aġent President sakemm il-post jibqa’ battal;
4.4.4 il-Membri tal-Kumitat għandhom jagħżlu minn fosthom persuni biex
jokkupaw karigi, li l-Kumitat joħloq minn żmien għal żmien, li fil-fehma tagħhom
jkunu kwalifikati Ii jokkupawhom minħabba li jkollhom l-esperjenza ta’, u jkunu
wrew ħila fi, ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu jew fl-arti, jew fl-industrija, jew filkummerċ, jew finanzi, jew fl-amministrazzjoni jew f’xi professjoni oħra.

ĦATRA TA’ PRESIDENT U UFFIĊJALI
4.5
Fl-ewwel Laqgħa tal-Kumitat, wara il-Laqgħa Ġenerali Annwali, li għandha
tinżamm fix-xahar ta’ Marzu ta’ kull sena, il-Membri tal-Kumitat għandhom jaħtru minn
fosthom President u l-uffiċjali kif imsemmija fl-Artiklu 4.3.
4.5.1 il-ħatra ta’ President għandha ssir b’votazzjoni sigrieta minn fost il-Membri
tal-Kumitat preżenti għall-ewwel Laqgħa tal-Kumitat wara żżamma tal-Laqgħa
Ġenerali Annwali, u wara li jinksibu żewġ terzi tal-voti. F’każ li dan il-vot ma
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jintlaħaqx issir votazzjoni bl-istess kundizzjoni, u f’każ li dan jerġa’ ma jintlaħaqx
jinħatar b’maġġoranza sempliċi;
4.5.2 jekk l-ebda’ persuna ma tkun nominata għall-ħatra ta’ President minn fost
il-membri tal-Kumitat isir kif ser jingħad:
Il-Kumitat, b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-membri preżenti, jaħtar persuna li lKumitat jidhirlu li tista’ tokkupa din il-kariga ta’ President.
4.5.3 f’dan ir-rigward japplika wkoll is-Sub-Ariklu 8.1.1. Il-Kumitat u l-uffiċjali
jibqgħu jamministraw is-Soċjeta’ sa kemm tinżamm il-Laqgħa Ġenerali differita kif
ukoll l-elezzjoni tal-Kumitat. B’dan li d-deċiżjonijiet li jeħtieġu l-approvazzjoni talKumitat għandhom jiġu ottenuti b’laqgħat b’mezzi oħra ta’ komunikazzjoni.
Dan l-artiklu għandu jiġi fis-sehh mill-1 ta’ Jannar, 2022.

TNEĦĦIJA TAL-PRESIDENT JEW MEMBRU TAL-KUMITAT
4.6
Meta President jew Membru tal-Kumitat ma jkunx f’qagħda li jaqdi d-dmirijiet
tiegħu b’mod permanenti għal raġunijiet ta’ saħħa jew ta’ mġiba skorretta jew li ma tkunx
taqbel mal-provvedimenti ta’dan l-iStatut jew ma’ deċiżjoni jew deċiżjonijiet meħuda millKumitat, għandu jivvaka l-kariga tiegħu.
Iżda, meta dan ma jseħħx bil-volontà ta’ min jokkupa l-kariga, Membru jew Membri talKumitat jista’ jew jistgħu iressaq jew iressqu mozzjoni biex isir dan. Il-mozzjoni tgħaddi
b’maġġoranza sempliċi wara li jkun ittieħed il-vot;
4.6.1 Membru tal-Kumitat li jonqos milli jattendi tliet (3) laqgħat konsekuttivi
mingħajr raġuni ġustifikata ikun ivvaka postu;
4.6.2 meta, għal xi raġuni jitbattal post ta’ Membru tal-Kumitat, dan għandu
jimtela minn dak il-kandidat li jkun ġab l-akbar għadd ta’ voti, iżda baqa’ mhux
elett, f’dik l-elezzjoni li fiha jkun tela’ l-Membru li jkun qed jivvaka.
Iżda, meta dan mhux possibli, allura għandha tingħata l-ewwel preferenza lil dak
il-kandidat li jkun ġab it-tieni l-akbar għadd ta’ voti, iżda baqa’ mhux elett, flelezzjoni li fiha jkun tela’ l-Membru li jkun qed jivvaka.
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Meta l-anqas dan mhu possibli, allura tingħata l-aħħar preferenza lil dak ilkandidat li jkun ġab it-tielet l-akbar għadd ta’ voti iżda baqa’ mhux elett, flelezzjoni li fiha jkun tela’ l-Membru li jkun qed jivvaka.
Iżda meta dan kollu ma jkunx possibbli, il-Kumitat għandu jikkooptja persuna oħra
fost il-membri sħaħ tal-MSA.
B’dan, iżda, li l-ħatra ta’ dak il-Membru għandha tkun biss għal dak iż-żmien li jkun
fadal mit-terminu oriġinali tal-membru l-ieħor li jkun qed jivvaka l-post.

RIŻENJA TAL-PRESIDENT
4.7. meta President jirriżenja jew itemm il-ħatra, il-Kumitat għandu fl-iqsar żmien
possibbli jaħtar President ġdid wara li jkun inħatar Membru tal-Kumitat ġdid. F’dan ilperjodu, il-Viċi-President għandu jassumi l-istess funzjonijiet u reponsabilitajiet bħala
Aġent President sakemm il-post jibqa’ battal.

LAQGĦAT TAL-KUMITAT
4.8

Il-Kumitat għandu jżomm laqgħa mhux anqas minn darba kull xahrejn;
4.8.1 il-quorum għall-laqgħa tal-Kumitat għandu jkun ta’ ħamsin fil-mija u
wieħed tan-numru ta’ dawk il-persuni li jiffurmaw l-istess Kumitat skond artiklu
4.3 ta’ dan l-iStatut.
Fin-nuqqas ta’ quorum wara ħmistax-il minuta mill-ħin iffissat għall-laqgħa, ilpersuna li tkun se tippresiedi l-laqgħa għandha tiddeċiedi waħidha jekk il-laqgħa
għandhiex tibda bin-numru ta’ persuni preżenti, sakemm dan ma jkunx anqas
minn ħamsa (5).
Fin-nuqqas tal-President u tal-Viċi-President, il-Membri preżenti fil-laqgħa jaħtru
Membru minn fosthom biex jippresiedi dik il-laqgħa.
4.8.2 kull persuna fuq il-Kumitat għandha tiddikjara fl-istess ħin kull interess li
jista’ jkun ta’ kunflitt ma’ materji quddiem il-Kumitat għad-diskussjoni u/jew
deċiżjoni. Il-Kumitat għandu jikkonsidra u jiddeċiedi dwar tali dikjarazzjoni.
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Fejn possibli, il-materji kollha diskussi mill-Kumitat ikunu deċiżi bi qbil; iżda finnuqqas ta’ qbil, b’maġġoranza ta’ voti li, fuq talba ta’ membru wieħed, jittieħed
vot sigriet.
Il-persuni kollha fuq il-Kumitat għandu jkollhom vot kull wieħed. Il-persuna li tkun
qed tippresiedi l-laqgħa tal-Kumitat għandu jkollha vot, flimkien mal-vot tagħha,
f’każ ta’ parità ta’ voti.

5.0 Il-Ħames Parti
Il-MANAGER TAL-MSA
5.1
Il-Kumitat jiddelega l-amministrazzjoni, l-organizzazzjoni u l-kontroll
amministrattiv tal-uffiċjali u impjegati oħra tal-MSA lill-Manager li jkollu wkoll dawk issetgħat li l-Kumitat jista’ minn żmien għal żmien jiddelega, kif ukoll ikun responsabbli
għall-implimentazzjoni tal-pjan ta’ ħidma u estimi finanzjarji tal-MSA;
5.1.1 il-post ta’ Manager għandu jiġi maħtur wara sejħa pubblika, u jiġi appuntat
fuq bażi ta’ kuntratt għal tliet (3) snin, li jista’ jiġi mġedded għal tliet (3) snin oħra.
Il-post ta’ Manager jiġi fis-seħħ f’dik id-data iffissata mill-Kumitat;
5.1.2 il-Manager ikun responsabbli biex jesegwixxi d-deċiżjonijiet tal-Kumitat. IlManager għandu jattendi għal-laqgħat tal-Kumitat. Madanakollu huwa ma jkollux
jedd għall-vot jew li jigi magħdud għall-finijiet ta’ quorum;
5.1.3 id-dmirijiet u r-responsabbilitajiet tal-Manager jiġu stabbiliti mill-Kumitat
f’regolamenti amministrattivi;
5.1.4 sa ma kemm il-post ta’ Manager jiġi fis-seħħ, din il-kariga tiġi attwata kif
fil-preżent minn membru tal-istaff.

6.0 Is-Sitt Parti
RAPPORT AMMINISTRATTIV
6.1
Il-Manager tal-MSA għandu jippreżenta rapport amministrattiv kull tliet (3) xhur
għall-kunsiderazzjoni tal-Kumitat kif ukoll rapport għas-sena amministrattiva tal-MSA.
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RAPPORT FINANZJARJU
6.2
Il-Manager għandu jippreżenta rapport finanzjarju kull tliet (3) xhur għallkunsiderazzjoni tal-Kumitat kif ukoll rapport finanzjarju annwali li jiġbor il-kontijiet
verifikati tal-MSA għas-sena amministrattiva.
Ir-Rapporti Annwali għandhom jiġu ppreżentati għall-approvazzjoni tal-Kumitat biex wara
jitressqu għall-approvazzjoni tal-Laqgħa Ġenerali Annwali.
B’dan iżda li kull Membru tal-Kumitat għandu jkollu aċċess il-ħin kollu għall-kotba, records,
kontijiet u dokumenti oħra tal-MSA.

7.0 Is-Seba’ Parti
ĦATRA TA’ KUMMISSJONI ELETTORALI
7.1
Biex tmexxi l-elezzjoni li jkun imiss il-Kumitat għandu jaħtar Kummissjoni Elettorali
magħmula minn żewġ membri sħaħ maħtura minn barra l-Kumitat u li ma jkunux huma
stess se jikkontestaw l-elezzjoni u persuna oħra bħala Chairman li jista’ ma jkunx membru
tal-MSA.
7.1.1 Din il-Kummissjoni għandha żżomm l-elezzjonijiet għall-mili ta’ postijiet ta’
Membri tal-Kumitat.
7.1.2 Din il-Kummissjoni għandha żżomm il-ħatra tagħha mill-ewwel ta’ Jannar sa laħħar ta’ kull sena. F’każ li jitbattal xi post mill-Kummissjoni, il-Kumitat jieħu passi
immedjati biex jimla dan il-post.

8.0 It-Tmien Parti
LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI
8.1
Għandu jkun hemm Laqgħa Ġenerali Annwali li ssir mhux aktar tard mill-31 ta’
Marzu tas-sena ta’ wara l-aħħar sena amministrattiva.
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8.1.1 F’każ li jfiġġu cirkostanzi fejn l-Awtoritajiet Ċivili joħorġu direttivi jew
regolamenti li jimpedixxu li jsiru attivitajiet pubbliċi fil-magħluq u dan biex
jassigura s-saħħa pubblika, is-Soċjeta’ għamdha taġixxi kif ser jingħad:
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali, li taħbat f’dawn iċ-ċirkostanzi, tiġi differita għal data
wara li d-direttivi jew regolamenti tal-Awtoritajiet Ċivili jiġu rtirati.

LAQGĦA ĠENERALI STRAORDINARJA
8.2

Laqgħa Ġenerali Straordinarja għandha tissejjaħ; jew
8.2.1 mill-President fuq riżoluzzjoni għal dan il-għan approvata mill-Kumitat; jew
8.2.2 fuq talba bil-miktub ta’ mhux anqas minn ħamsin (50) membru li dak innhar ikunu regolari fil-ħlas tal-miżata tas-sħubija tagħhom, liema talba għandha
tagħti raġunijiet għaż-żamma ta’ tali Laqgħa Ġenerali Straordinarja.

ŻAMMA TA’ LAQGĦAT
8.3
F’kull każ, Laqgħa Ġenerali Straordinarja għandha tinżamm f’kull jum li ma jkunx
qabel ħmistax-il (15) jum u mhux aktar tard minn tletin (30) jum mid-data meta l-President
ikun irċieva t-talba.

AVVIŻ GĦAL-LAQGĦAT
8.4
Kemm il-Laqgħa Ġenerali Annwali kif ukoll il-Laqgħa Ġenerali Straordinarja
għandhom ikunu miftuħa għall-membri kollha tal-MSA li għandhom ikunu mgħarrfa bilmiktub bil-Laqgħa mhux anqas minn sebgħat ijiem ta’ xogħol qabel id-data iffissata għallLaqgħa.
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QUORUM GĦAL-LAQGĦAT ĠENERALI U STRAORDINARJI
8.5
Il-quorum kemm għall-Laqgħa Ġenerali Annwali u kemm għall-Laqgħa Ġenerali
Straordinarja, għandu jkun ta’ tlieta u tletin (33) fil-mija tal-membri kollha tal-MSA li jkunu
regolari fil-ħlas tagħhom tal-miżata ta’ sħubija sa qabel iż-żamma tal-Laqgħa. B’dan, iżda,
kemm il-darba dan ma jseħħx, allura dik il-persuna li se tkun tippresiedi l-Laqgħa għandha
tiddeċiedi waħida jekk il-Laqgħa tibdiex bin-numru ta’ membri preżenti. F’dan il-każ ilLaqgħa għandha tibda mhux aktar tard minn ħmistax-il minuta mill-ħin appuntat.

9.0 Id-Disa’ Parti
REGOLI U REGOLAMENTI
9.1
Il-Kumitat jista’ jagħmel regoli u regolamenti konsistenti mal-provvedimenti ta’
dan l-iStatut għall-aħjar implimentazzjoni u tħaris tiegħu u, bl-ebda’ preġudizzju għal dak
kollu li qed jingħad fl-istess Statut, dawn ir-regoli u regolamenti jistgħu jipprovdu:
•
•
•
•
•
•

għall-ħatra ta’ Kummissjoni Elettorali u għall-proċeduri li din għandha tħaddem
fiż-żamma ta’ elezzjonijiet tal-Kumitat tal-MSA;
għax-xiri ta’ oġġetti u servizzi u għall-kustodja u inventarju tal-istess oġġetti;
għall-ippjanar, organizzazzjoni u tmexxija ta’ attivitajiet ta’ tagħlim u
ċertifikazzjoni f’livelli varji ta’ profiċjenza f’fergħat artistiċi, u arti applikata;
għall-iffissar ta’ talbiet ta’ miżati u drittijiet ta’ ħlas li jkunu kommiżurati masservizzi pprovduti mill-MSA;
għall-aħjar immaniġġjar ta’ flus tal-MSA;
għal kull ħtieġa oħra aċċidentali jew supplimentari għal kull materja hawn fuq
imsemmija.

AĠĠUNTI MAL-ISTATUT
9.2
Kull regola u regolament hekk approvati u magħmulin mill-Kumitat għandhom
jitqiesu bħala aġġunti ma’ dan l-iStatut.
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10.0 L-Għaxar Parti
PATRUNI
10.1 Il-Kumitat jista’ jinnomina l-President tar-Repubblika u l-Arċisqof ta’ Malta bħala
Patruni tal-MSA.

RAPPREZENTANZA ĠURIDIKA
10.2 L-MSA hija enti morali b’personalità ġuridika distinta u tista’, bla ħsara għaddispożizzjonijiet ta’ dan l-iStatut, tagħmel kuntratti, takkwista, iżżomm u tneħħi kull xorta
ta’ propjetà għall-għanijiet jew twettiq tal-funzjonijiet tagħha, tħarrek, tiġi mħarka, u
tagħmel kull ħaġa li tidħol f’kull negozju li jkun aċċidentali jew iwasslu għall-eżerċizzju jew
għall-qadi tat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-iStatut;
10.2.1 Ir-rappreżentanza ġuridika tal-MSA tkun vestita fil-President u s-Segretarju
Onorarju; iżda l-Kumitat jista’ jaħtar wieħed jew aktar mill-Membri tal-Kumitat
biex jidhru f’isem l-MSA f’kull proċediment ġudizzjarju u f’kull att, kuntratt, kitba
jew dokument ieħor ikun li jkun.

TIBDIL FL-ISTATUT
10.3 Tibdil fl-iStatut tal-MSA għandu jkun approvat f’Laqgħa Ġenerali Straordinarja li
tissejjaħ għal dak il-għan jew fil-Laqgħha Ġenerali Annwali.
B’dan iżda, f’kull każ, tali tibdil għandu jkollu l-approvazzjoni ta’ żewġ terzi tal-membri
sħaħ tal-MSA preżenti għall-Laqgħa Ġenerali Straordinarja jew għall-Laqgħa Ġenerali
Annwali.
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11.0 Il-Ħdax-il Parti
XOLJIMENT
Jekk l-MSA tiġi xolta, max-xoljiment tagħha l-assi kollha tagħha għandhom jgħaddu favur
organizazzjoni oħra li ma tagħmilx profitt u li għandha għanijiet simili għal dawk tal-MSA,
liema organizazzjoni għandha tingħażel mill-Membri tal-Kumitat tal-MSA.

TMIEM
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