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Elezzjoni ta’ rapprezentanti tal-Moviment Koperattiv 

fuq il- Bord tal- Fond Ċentrali tal- Koperattivi 

 

Kummissjoni Elettorali 

Il- Kummissjoni elettorali ghandha tkun maħtura mill-Kumitat tal-Fond Ċentrali (il-Fond).  Din 

għandha tkun komposta minn 3 membri kif ġejjin: 

 Il-deputat chairman tal-Fond (chairman tal-kummissjoni elettorali) 

 Rapreżentant tal-Bord tal-Koperattivi 

 L-avukat tal-Fond 

Is-Segretarju tal-Fond iservi bħala segretarju tal-kummissjoni elettorali. 

 

Il- Kummissjoni elettorali għandha:  

 tiddeċiedi d-data meta ssir l- elezzjoni. 

 torganizza u tmexxi l- elezzjoni 

 tħejji applikazzjoni għall-kandidati li huma nteressati jikkontestaw l-elezzjoni 

 tħejji dokument tal- vot għall-membri eleġibbli biex jivvotaw 

 tipprepara l- polza tal- vot 

 tara li l- kandidati għall- elezjjoni huma elegibbli skond il- kriterji stabbiliti fl- avviz legali fil- 

Ligi dwar il- Koperattivi. 

 tmexxi l- proċess tal- votazzjoni u l- għadd tal- voti 

 tippublika ir-rizultat ta’ l- elezzjoni mill- aktar fis- fuq il- webpage tal- Fond Centrali 

 

Kandidati 

 

 In-nomini għall- kandidati għandhom jinfethu ħames gimgħat qabel id- data ta’ l- elezzjoni u 

jagħlqu wara ġimgħatejn mill-ftuħ. 

 L- elezzjoni jistgħu jipparteċipaw fiha biss membri ta’ koperattivi li ħallsu l- kontribuzzjoni 

tagħhom lill-Fond sa  l-aħħar sena finanzjarja (2016) sa mhux aktar tard mil-31 ta’ Jannar 

2018. 

 Huma eliġibbli biss dawk l-membri tal-koperattivi reġistrati li huma konformi mal-liġi . Dan 

jiġi kkonfermat mill-Bord tal-Koperattivi. 

 Il- Kandidati għall-elezzjoni għandhom jimlew applikazzjoni  apposta li tintbgħat lic- 

Chairman tal- Kummissjoni Elettorali fi żmien stabilit.  

 Din l- applikazzjoni għandha tkun sekondata minn żewġ membri oħra li huma eliġibbli biex 

jivvotaw mill-moviment koperattiv.    

 

 

 



Votazzjoni 

 

 Il- votazzjoni għandha ssir fis-sit tal-Fond f’ Ħal Qormi fid- data stabbilita mill- Kummissjoni 

Elettorali 

 Il- votazzjoni għandha isseħħ fil-ħinijiet stabbiliti mill-kummissjoni elettorali.  

 L- għadd tal- voti għandu jibda immedjatament kif tintemm il- votazzjoni. 

 Il- polza tal- vot għandha tinkludi l- lista kollha tal- kandidati eliġibbli.  

 Il- votanti jkun meħtiega jagħmlu sinjal (X) hdejn il- kandidati preferuti tagħhom u għandhom 

jindikaw sa massimu ta’ 3 preferenzi.  

 Poloz tal- vot li jkollhom aktar minn 3 preferenzi għandhom jiġu meqjusa invalidi.  

 

Data: 5 Diċembru 2017 

 

 


