STATUT TAL-ISTITUT TAL-ĠURNALISTI MALTIN
ISEM
L-isem tal-Assoċjazzjoni hu: Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u l-indirizz reġistrat hu:
Room no 120, Third Floor 280/3 Republic Street Valletta, Malta , jew kull indirizz
ieħor kif jista jiġi determinat mill-Kunsill minn żmien għal żmien.
SKOP
1.
L-iskop tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin hu
2.
a) li jipprovdi mezz effettiv u effiċjenti lill-ġurnalisti u membri oħra tal-media
miġbura fi ħdanu, biex jaħdmu flimkien għall-iżvilupp tal-ġurnaliżmu u jsaħħu rrelazzjonijiet ta’ ħbiberija u kooperazzjoni bejniethom;
b) Li jipprovdi faċilitajiet u servizzi professjonali u personali lill-ġurnalisti biex
dawn jieħdu kull opportunita’ biex itejjbu l-ħiliet u l-kwalifiċi tagħhom u jaqsmu
esperjenzi komuni;
c)
Li joħloq mekkaniżmu, jimplimenta miżuri biex jassigura l-awto dixxiplina,
biex jippromwovi l-ogħla valuri morali u jħares lejn responsabbilta’ fil-qadi taddmirijiet professjonali tal-ġurnalisti hekk kif konxju mill-fatt li l-informazzjoni u lkomunikazzjoni għandhom sehem importanti fl-iżvilupp personali ta’ kull ċittadin
u fl-evoluzzjoni ta’ soċjetà demokratika;
d)
L-Istitut għandu jaħdem biex il-professjoni ġurnalistika takkwista irrikonoxximent u r-rispett li jixirqilha u jipproteġi d-dritt fundamentali tal-liberta’
tal-informazzjoni u l-liberta’ tal-espressjoni.
e)
Li jirrapreżenta lill-Ġurnalisti Maltin f’organizzazjonijiet internazzjonali talĠurnaliżmu, fosthom fl-International Federation of Journalists (IFJ) u l-European
Federation of Journalists (EFJ)
f) L-Organizazzjoni hi awtonoma u volontarja.
g) L-Organizazzjoni se tkun waħda li ma tagħmilx profit u dan kif definit fl-Att
dwar l-Organizazzjonijiet Volontarji (Kapitolu 492 tal-Liġijiet ta’ Malta) u kull
fondi żejda li jisttgħu jiġu rċevuti jew iġġenerati mill-ativitajiet tagħha se
jkunu qed jiġu investiti mil-ġdid fl-istess Organizazzjoni.

h) L-ebda parti mid-dħul, kapital jew propjeta’ tal-Organizazzjoni ma hu jew se
jkunu disponibbli la direttament u lanqas indirettament lil ebda promotur,
fundatur, membru, amministratur, donator jew kull interess privat ieħor.

SĦUBIJA
3.Is-sħubija

fl-Istitut

tal-Ġurnalisti

Maltin

hi

miftuħa

għal:

a) ġurnalisti Maltin kollha inkluż fotografi, cameramen u ħaddiema oħra li
jaħdmu fil-media li d-dħul ewlieni tagħhom jew parti sostanzjali mid-dħul ġej
mill-ġurnaliżmu.
b) Għal dawk li fil-fehma tal-Kunsill huma ġurnalisti bona fide a bażi talkontribuzzjoni li taw jew għadhom jagħtu fil-qasam ġurnalistiku ta’ pajjiżna.
c) Korrispondenti regolari ta’ gazzetti, aġenziji tal-aħbarijiet u/jew stazzjonijiet
tar-radju u t-televiżjoni barranin, magħrufa bħala ‘stringers’, kemm jekk kittieba,
xandara, fotografi jew cameramen u ġurnalisti ta’ nazzjonalità barranija li jkunu
residenti f’Malta. Is-sħubija fl-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin trid tkun approvata millKunsill tal-Istitut.
4.a. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jirrikonoxxi lill-Għaqda Ġurnalisti Sports bħala lgħaqda uffiċjali li tirrapreżenta lill-ġurnalisti tal-isport f’Malta
5. Kull membru għandu jingħata kopja tal-Istatut, jekk jintalab. L-Istatut għandu
jitpoġġa fuq is-sit elettroniku tal-Istitut tal-Ġurnalisti
6. Membri ġodda jridu jkunu nominati u sekondati minn membri oħra tal-Istitut.
L-applikazzjonijiet għas-sħubija iridu jkunu sottomessi fuq il-formula uffiċjali talIstitut tal-Ġurnalisti Maltin maħsuba għal dan l-iskop.
7.a. L-applikazzjonijiet għas-sħubija iridu jkunu kunsidrati u approvati jew
miċħuda fi żmien xahrejn mid-data tas-sottomissjoni lis-Segretarju Ġenerali talIstitut.
7.b. Il-Kunsill għandu d-diskrezzjoni li joffri sħubija temporanja lil ġurnalisti
barranin li jkunu qed iżuru Malta jekk dawn ikunu membri ta’ organiżazzjoni
ġurnalistika akkreditata f’pajjiżhom. Dawn il-ġurnalisti jkunu ntitolati għall-istess
servizzi daqs ġurnalisti Maltin iżda ma jkollhomx dritt jivvutaw fil-laqgħat talIstitut. Fil-każ ta’ dawn il-membri temporanji il-provvedimenti tal-artiklu 3, 4, 5, 6
u 7 ma japplikawx.
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8. Kull talba għat-tkeċċija ta’ xi membru għandha l-ewwel tkun investigata millKummissjoni tal-Etika Ġurnalistika, u jekk fil-fehma tal-Kummissjoni ikun hemm
każ għal tkeċċija, trid issir mozzjoni fil-Laqgħa Ġenerali Annwali jew f’Laqgħa
Ġenerali Straordinarju, skont il-każ.
ĦLAS GĦAS-SĦUBIJA
9. Il-membri iħallsu miżata ta’ €30 fis-sena, bil-quddiem. Il-membri li jkunu iridu
japplikaw għall-International Press Card (IPC) offruta mill-International
Federation of Journalists (IFJ), li l-IĠM hija l-unika organizazzjoni f’Malta
rikonoxxuta minnha, jistgħu iħallsu miżata ta’ €100 li tkopri perjodu ta’ sentejn
kif ġej: €50 għall-applikazzjoni għall-IPC li l-IĠM jgħaddi lill-IFJ, u €50 li tkopri lmiżata tal-IĠM għal dan il-perjodu. Il-Kunsill jista’ jistabilixxi ħlasijiet ġodda skont
id-diskrezzjoni tiegħu.
10. Membri li jonqsu milli jġeddu s-sħubija sa tliet xhur wara li jkun imisshom
jagħmlu dan, jistgħu jitneħħew mir-reġistru tal-membri. It-Teżorier jew Uffiċjal
Responsabbli mis-Sħubija, iridu jinfurmaw bil-miktub lill-membri li ma jħallsux, li
jkunu se jinqatgħu mir-reġistru jekk ma jottemprawx ruħhom fil-ħlas tas-sħubija.
IL-KUNSILL
11. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għandu jitmexxa minn Kunsill magħmul minn
disa’ uffiċjali: President, Segretarju Ġenerali. Teżorier, Viċi President,
Segretarju
Informazzjoni,
Assistent
Segretarju,
Segretarju
Responsabbli mis-Sħubija u żewġ membri li jingħataw inkarigu uffiċjali
bi qbil magħhom fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill.
12. Il-Kunsill jibqa’ fil-kariga għal perjodu ta’ sentejn.
13. Il-President, is-Segretarju Ġenerali u t-Teżorier (uffiċjali) jinħatru għal dawn
il-karigi mil-Laqgħa Ġenerali u l-karigi l-oħra jitqassmu fl-ewwel laqgħa talKunsill.
14. Il-Kunsill għandu jiltaqa’ almenu darba fix-xahar.
15. Is-Segretarju Ġenerali, bi qbil mal-President għandu jsejjaħ il-laqgħat talKunsill. L-avviż tal-laqgħa, imqar f’forma elettronika għandu jintbagħat almenu
tlitt ijiem qabel id-data tal-laqgħa.
16. Il-kworum għal-laqgħat tal-Kunsill hu ta’ wieħed aktar min-nofs il-membri talKunsill li tnejn (2) minnhom għandom ikunu uffiċjali.
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17. Fin-nuqqas tal-President il-laqgħa titmexxa mill-Viċi President, is-Segretarju
Ġenerali jew it-Teżorier, f’din l-ordni. Iżda il-President biss għandu dritt għal
‘casting vote’.
18. Jekk ma jkunx hemm kworum il-laqgħa tieqaf immedjatament u s-suġġetti li
kellhom ikunu diskussi ikunu l-ewwel suġġetti fuq l-aġenda tal-laqgħa li jkun
imiss.
19. Kull membru tal-Kunsill li jonqos milli jattendi tliet laqgħat konsekuttivi
mingħajr raġuni valida għandu jiddekadi minn membru. Il-post vakat għandu
jimtela’ mill-persuna li tkun kisbet l-akbar numru ta’ voti wara l-membri eletti, flaħħar laqgħa ġenerali. Hekk ukoll jiġri f’każ ta’ rizenji mill-Kunsill. Jekk ma jkunx
hemm runner-up il-Kunsill jista’ jaħtar persuna hu li tkun idonea għal din ilkariga. F’każ ta’ riżenja il-membru jrid jinforma lill-Kunsill bil-miktub bid-deċiżjoni
tiegħu. Jekk il-membri kollha tal-Kunsill jirriżenjaw en bloc, il-President għandu
jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja fi żmien ġimgħatejn jew Laqgħa Ġenerali
Annwali jekk dan iseħħ fi żmien xahar minn meta suppost tissejjaq il-laqgħa
annwali.
20. Il-President għandu jassigura li l-laqgħat tal-Kunsill jinżammu kif stipulat flIstatut u jippresiedihom. Għandu jippresiedi wkoll fil-Laqgħat Ġenerali. Hu
għandu jirrappreżenta uffiċjalment lill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin.
21. Is-Segretarju Ġenerali għandu jgħin lill-President fid-doveri tiegħu kif ukoll
iżomm il-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill u l-minuti tal-Laqgħat Ġenerali u għandu
jassigura wkoll li x-xogħol assenjat lill-membri tal-Kunsill isir fiż-żmien stipulat.
Is-Segretarju Ġenerali għandu jieħu ħsieb ukoll il-kuntatti u jirrappreżenta lillIstitut f’komunikazzjonijiet legali u uffiċjali. Hu għandu jżomm lista tal-membri
aġġornati fil-ħlas tas-sħubija.
22. It-Teżorier hu responsabbli mis-sitwazzjoni finanzjarja tal-Istitut tal-Ġurnalisti
Maltin u jara li din tkun f’qagħda sostenibbli u jekk possibbli titjieb minn sena
għal sena. Fondi addizzjoni għall-Istitut għandhom jinġabru minn skemi apposta
maħsuba għal dan l-iskop. Hi responsabbilta’ tat-Teżorier li jżomm reġistru blinformazzjoni dwar dħul u ħruġ ta’ fondi u jassigura li l-membri li jidhru fuq irReġistru jkunu aġġornati fil-ħlas tas-sħubija. Hu għandu jagħti rendikont talqagħda finanzjarja tal-Istitut, kull tliet xhur jew meta mitlub mill-Kunsill.
23. It-Teżorier ma jistax jonfoq aktar minn €100 mingħajr il-kunsens tal-Kunsill.
Ċekkijiet maħruġa mill-Istitut għandhom ikunu ffirmata mit-Teżorier u xi uffiċjal
ieħor tal-Istitut kif jistabilixxi l-Kunsill. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ma jkunx
responsabbli għal djun li jagħmel it-teżorier f’isem l-Istitut jekk ma jkunx
awtorizzat speċifikatament għal dan mill-Kunsill. Tali awtorizazzjoni trid tkun
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imniżżla fil-minuti tal-laqgħa meta tkun ingħatat u jekk ma titniżżilx qisu li qatt
ma ngħata.
24. Kull sena, kull membru tal-Kunsill għandu jagħti rendikont tal-ħidma tiegħu
matul is-sena. Dawn ir-rapporti għandhom jgħinu lis-Segretarju Ġenerali biex
jifformula r-Rapport Amministrattiv li jinqara fil-Laqgħa Ġenerali Annwali.
25. Il-kunsill jistà jaħtar membri oħra permezz ta’ cooption. Dawn il-membri
m’għandux ikollhom vot fil-kunsill.
ELEZZJONIJIET TAL-KUNSILL
25. Il-Laqgħa Ġenerali Annwali trid issir kull sena . Il-Kunsill għandu jkun
magħmul minn disa’ membri. Il-kworum tal-Laqgħa Ġenerali ma jridx ikun inqas
minn terz tal-membri aġġornati fil-ħlas tas-sħubija. Jekk ma jkunx hemm
kworum il-laqgħa tibda 15 –il minuta tard bil-membri preżenti.
26. Biex membru jkollu dritt jivvota jew joħroġ għall-elezzjoni ta’ membru talKunsill, irid ikun ilu membru almenu għal tliet xhur qabel il-Laqgħa Ġenerali. Ilvotazzjonijiet għall-membri tal-Kunsill, fil-Laqgħat Ġenerali Annwali jew filLaqgħat Ġenerali Straordinarji, għandhom ikunu b’vot sigriet. Voti bi prokura
mhux aċċetati. Il-membri għandhom jingħataw almenu avviż ta’ ġimgħa biex
jissottomettu n-nominazzjonijiet tagħhom. Kull membru jista’ jikkontesta għal
aktar minn kariga waħda u jekk ikun elett f’xi kariga in-nomini l-oħra jaqgħu
awtomatikament. In-nominazzjonijiet kollha għandhom jaslu għand il-Kunsill
ġimgħatjen qabel l-elezzjoni. Il-membri għandhom ikunu notifikati bid-data talLaqgħa Ġenerali ġimgħatejn qabel id-data stabbilita. Kull membru tal-Istitut jista’
jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunill tal-IĠM ħlief dawk li għandhom kariga uffiċjali f’xi
organizazzjoni jew partit politiku fuq livell nazzjonali jew internazzjonali.
27. Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali, is-Segretarju Ġenerali għandu jaqra Rapport
Amministrattiv u t-Teżorier jaqra r-Rapport Finanzjarju. Wara ssir l-elezzjoni
għall-membri tal-Kunsill u jinħatru żewġ reviżuri għas-sena ta’ wara minn fost ilmembri tal-Istitut.
28. Kull mozzjoni jew emenda għall-Istatut ikunu diskussi waqt il-Laqgħa
Ġenerali. Dawn għandhom jaslu għand il-Kunsill mux aktar tard minn ħmistax ilġurnata qabel id-data tal-Laqgħa Ġenerali jew Laqgħa Ġenerali Staordinarja u
jintbagħtu lill-membri kollha sa ġimgħa qabel id-data tal-laqgħa. Biex tkun
approvata emenda għall-Istatut waqt il-Laqgħa Ġenerali biżżejjed ikollha
maġġornaza sempliċi. Iżda mozzjoni għax-Xoljiment tal-Istitut tal-Ġurnalisti
Maltin trid iġġib żewġ terzi tal-membri preżenti għal-laqgħa biex tkun approvata.
29.
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XOLJIMENT
a.
Jekk fi kwalunkwe żmien l-Organizazzjoni tgħaddi riżoluzzjoni mil-Laqgħa
Ġenerali b’maġġoranza ta’ ħamsa u sebgħin fil-mija (75%) tal-membri preżenti u
intitolati għall-vot, liema riżoluzzjoni jkolhla l-intendiment tax-xoljiment talOrganizazzjoni, il-Kunsill jieħu l-passi neċċessarji immedjati biex iħallas xi djun li
jista’ jkollha l-organizazzjoni u jiddispondi minn flus u propjeta’ li jibqa’ bil-mod
kif determinat fil-Lagħqa Ġenerali u wara l-Organizazzjoni tkun meqjusa għal kull
għanijiet xolta.
b.
Fl-ewentwalita’ ta’ xolijiment tal-Organizazzjoni, kull fondi jew propjeta’ li
jibqgħu għandhom jiġu mogħtija b’donazzjoni lill-Organizazzjoni oħra volontarja
u li mhux intiża biex tagħmel profit, lil istituzzjoni karitativa li mhux intenzjonata
biex tagħmel profit jew fil-Fond tal-Għaqdiet Volontarji u dan kif jagħżel il-Kunsill.

30. Elezzjoni tal-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għandha titmexxa minn
Chairman li jinħatar apposta dakinhar tal-laqgħa. U dan ikun megħjun minn żewġ
tellers li jinħatru dakinhar ukoll.
LAQGĦAT ĠENERALI
31. Barra mil-Laqgħa Ġenerali Annwali, il-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin
jista’ jsajjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja meta jħoss il-ħtieġa. Il-Kunsill irid
jagħti avviż ta’ ħamest ijiem lill-membri kollha f’każ li jħoss il-ħtieġa li jsejjaħ
laqgħa bħal din. F’dan il-każ il-perjodi ta’ żmien imsemmija fi klawsoli oħra ta’
dan l-Istatut, jonqsu għal 24 siegħa mil-ħin tal-Laqgħa Ġenerali Straordinarja.
32. Laqgħa Ġenerali Straordinarja tista’ tinżamm anke fuq talba ta’ żewġ terzi talmembri tal-Istitut. Jekk ikun hemm talba bħal din trid tingħata ir-raġuni għalfejn
qed tintalab. Din it-talba trid issir bil-mitkub u tkun iffirmata mill-membri li
jitolbuha li għandhom ukoll jindikaw in-numru tat-tessera tas-sħubija tagħhom.
33. F’każ ta’ Vot ta’ sfiduċja fil-Kunsill li jgħaddi f’Laqgħa Ġenerali Annwali b’vot
sigriet u li jikseb maġġoranza sempliċi tal-membri preżenti, il-Kunsill jibqa’ jservi
ad interim iżda jkun marbut li jsejjaħ Laqgħa Ġenerali Straordinarja oħra fi żmien
xahar minn dakinhar tal-vot ta’ sfiduċja. Dan ma japplikax jekk il-Laqgħa
Ġenerali ordinarja jkun imissa ssir fi żmien xahar minn meta jkun ittieħed limsemmi vot.
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ĦATRIET ONORARJI
34. Il-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jista’ jagħmel ħatriet onorarji li ma
jkunux ta’ natura eżekuttiva. Tali ħatriet ikunu suġġetti għall-approvazzjoni talLaqgħa Ġenerali Annwali fuq riżoluzzjoni mressqa mill-Kunsill
REGOLI OĦRA
35. Il-Kunsill jista’ jaħtar kummissjonijiet bi skop speċifiku jew fuq bażi
permanenti biex jgħinuh fix-xogħol tiegħu. Dawn il-kummissjonijiet jaqdu lmandat tagħhom b’kollaborazzjoni stretta mal-Kunsill.
36. Il-Kunsill għandu dritt jiddeċiedi fuq kull materja li mhux provdut għaliha
f’dan l-Istatut.
Aġġornat u approvat waqt il-LĠA Ġunju 2020.
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