
NNoovveemmbbeerr  22001155  

EELLYY  RROOLLLLEERR  SSKKAATTIINNGG  CCLLUUBB  

  

CCLLUUBB  RRUULLEESS  
  

TTHHEE  CCLLUUBB  

  

11..  TThhaatt  tthhee  cclluubb  bbee  ccaalllleedd  ““EEllyy  RRoolllleerr  SSkkaattiinngg  CClluubb””..  

  

22..  SSuubb--ggrroouuppss  ssppeecciiaalliissiinngg  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  rroolllleerr  ssppoorrttss  mmaayy  uussee  aann  aapppprroopprriiaattee  nnaammee  aanndd  

llooggoo  ttoo  pprroommoottee  tthheeiirr  aaccttiivviittyy,,  pprroovviiddeedd  aallll  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttss  mmaakkee  iitt  

cclleeaarr  EEllyy  RRoolllleerr  SSkkaattiinngg  CClluubb  hhaass  oovveerraallll  ccoonnttrrooll  ooff  tthhee  ssaaiidd  aaccttiivviittyy..  

  

33..  TThhaatt  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  tthhee  cclluubb  bbee  tthhee  pprroommoottiioonn  aanndd  eennjjooyymmeenntt  ooff  rroolllleerr  sskkaattiinngg..  

  

44..  TThhaatt  tthhee  cclluubb  bbee  aaffffiilliiaatteedd  ttoo::  

  

aa..  TThhee  FFeeddeerraattiioonn  ooff  AArrttiissttiicc  SSkkaattiinngg  ((FFAARRSS)),,  wwhhoossee  llaawwss  sshhaallll  bbee  pprreesseerrvveedd  iinn  

eevveerryy  ddeettaaiill;;  

bb..  TThhee  NNaattiioonnaall  RRoolllleerr  HHoocckkeeyy  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  EEnnggllaanndd  ((NNRRHHAA));;  

cc..  OOtthheerr  aassssoocciiaattiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  aaddddiittiioonnaall  rroolllleerr  ssppoorrttss..  

  

  

MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  

  

55..  MMeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aallll  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  aaggee,,  ggeennddeerr,,  ddiissaabbiilliittyy,,  rraaccee,,  eetthhnniicc  

oorriiggiinn,,  ccrreeeedd,,  ccoolloouurr,,  ssoocciiaall  ssttaattuuss  aanndd  sseexxuuaall  oorriieennttaattiioonn..  

  

66..  TThhaatt  tthhee  sskkaattiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  cclluubb  bbee  ccoonnffiinneedd  ttoo  aammaatteeuurr  sskkaatteerrss,,  aass  

ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  nnaattiioonnaall  aassssoocciiaattiioonnss..  

  

77..  TThhaatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssuubbssccrriippttiioonnss  sshhaallll  ccoommpprriissee::  

  

aa..  JJuunniioorr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  uunnddeerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee;;  

bb..  SSeenniioorr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  1188  yyeeaarrss  aanndd  oovveerr;;  

cc..  FFaammiillyy  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ffoorr  uupp  ttoo  ffoouurr  mmeemmbbeerrss,,  ooff  wwhhiicchh  nnoo  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  

mmaayy  bbee  sseenniioorr  mmeemmbbeerrss  ((1188  yyeeaarrss  aanndd  oovveerr));;  

dd..  SSeenniioorr  CCiittiizzeenn  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ooff  6655  yyeeaarrss  aanndd  oovveerr..  

  

88..  TThhaatt  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssuubbssccrriippttiioonn  ssttrruuccttuurree  aanndd  rraatteess  bbee  sseett  bbyy  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  

ccoommmmiitttteeee  aanndd  nnoottiiffiieedd  ttoo  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss  bbyy  tthhee  3311sstt  AAuugguusstt  eeaacchh  yyeeaarr..    AAnnnnuuaall  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ssuubbssccrriippttiioonnss  sshhaallll  bbeeccoommee  ppaayyaabbllee  oonn  tthhee  1144tthh  SSeepptteemmbbeerr  aanndd  ppaaiidd  bbyy  

11sstt  OOccttoobbeerr..  

  

99..  TThhaatt  tthhee  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbee  bbyy  wwrriitttteenn  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee,,  

wwhhoo  mmaayy  eexxeerrcciissee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  rreeffuussee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  

  

1100..  OOnnllyy  ffuullllyy  ppaaiidd  uupp  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  aannyy  cclluubb  aaccttiivviittyy..  

  

1111..  TThhaatt  aannyy  mmeemmbbeerr  wwiisshhiinngg  ttoo  rreessiiggnn  mmuusstt  ddoo  ssoo  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  

ccoommmmiitttteeee..  



  

1122..  TThhee  CClluubb  wwiillll  uupphhoolldd  tthhee  FFAARRSS  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  ppoolliicciieess  aass  sseett  ddoowwnn  aanndd  aass  mmaayy  bbee  

aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  FFAARRSS..  

  

1133..  AAllll  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  aattttaaiinneedd  tthhee  aaggee  ooff  1188  mmuusstt  bbee  rreeggiisstteerreedd  aass  aa  cchhiilldd  oorr  

yyoouunngg  ppeerrssoonn  aanndd  aa  PPaarreennttaall  CCoonnsseenntt  FFoorrmm  hheelldd  bbyy  tthhee  CClluubb..      

  

1144..  NNoo  ccoommppeettiittiivvee  rreessttrriiccttiioonnss  sshhaallll  bbee  iimmppoosseedd  oonn  aannyy  mmeemmbbeerr  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  lleeaavvee  

tthhee  CClluubb..      

  

  

EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

1155..    TThhaatt  tthhee  cclluubb’’ss  mmaannaaggeemmeenntt  wwiillll  ccoonnssiisstt  ooff::  

  

aa..  HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeenntt((ss))  aanndd  

  

bb..  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ccoommpprriissiinngg::  

  

ii..  CChhaaiirrmmaann  

iiii..  VViiccee  CChhaaiirrmmaann  

iiiiii..  SSeeccrreettaarryy  

iivv..  TTrreeaassuurreerr  

vv..  CChhiilldd  PPrrootteeccttiioonn  OOffffiicceerr  

vvii..  44  aarrttiissttiicc  sskkaatteerr  ppaarreenntt  mmeemmbbeerrss  oorr  sseenniioorr  aarrttiissttiicc  sskkaattiinngg  mmeemmbbeerrss  ((22  

mmeemmbbeerrss  ffrroomm  eeaacchh  aarrttiissttiicc  ggrroouupp));;  

vviiii..  44  rroolllleerr  hhoocckkeeyy  ppllaayyeerr  ppaarreenntt  mmeemmbbeerrss  oorr  sseenniioorr  rroolllleerr  hhoocckkeeyy  ppllaayyiinngg  

mmeemmbbeerrss..  

vviiiiii..  11  sseenniioorr  mmeemmbbeerr  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  FFrriiddaayy  FFuunn  SSkkaattee  sseessssiioonnss  

  

1166..    

aa..  CCoommmmeenncciinngg  AAGGMM  22000077  tthhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ffoorr  bbootthh  VViiccee  CChhaaiirrmmaann  aanndd  

TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  bbee  ttwwoo  yyeeaarrss..  

bb..  CCoommmmeenncciinngg  AAGGMM  22000088  tthhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ffoorr  bbootthh  CChhaaiirrmmaann  aanndd  SSeeccrreettaarryy  

sshhaallll  bbee  ttwwoo  yyeeaarrss;;  

cc..  NNoo  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  cclluubb  mmaayy  sseerrvvee  ffoorr  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  yyeeaarrss  iinn  ssuucccceessssiioonn..  

  

1177..  TThhaatt  aa  qquuoorruumm  ffoorr  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ffoouurr  ccoommmmiitttteeee  

mmeemmbbeerrss,,  iinncclluuddiinngg  ttwwoo  ooffffiicceerrss..  

  

1188..  TThhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aann  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  vvaaccaannccyy,,  aa  sseenniioorr  aannnnuuaall  cclluubb  mmeemmbbeerr  

mmaayy  bbee  ccoo--oopptteedd  bbyy  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  aanndd  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ssaammee  ppoowweerrss  aass  

tthhoossee  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  aatt  tthhee  AAGGMM..      

  

1199..  TThhaatt  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ccoo--oopptt  uupp  ttoo  oonnee  tthhiirrdd  ooff  

tthheeiirr  ttoottaall  ccoommmmiitttteeee  nnuummbbeerr,,  aass  ddeettaaiilleedd  iinn  1155  aabboovvee..  

  

2200..  IIff  aa  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerr  iiss  aabbsseenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  mmeeeettiinnggss  iinn  ssuucccceessssiioonn  tthheeyy  

sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  rreessiiggnneedd  ffrroomm  tthhee  ccoommmmiitttteeee..    IIff  aa  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerr  iiss  

uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  aa  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  tthheeyy  mmaayy  nnoommiinnaattee  aannootthheerr  sseenniioorr  ppaaiidd  uupp  

mmeemmbbeerr  ttoo  aatttteenndd  iinn  tthheeiirr  ppllaaccee,,  bbuutt  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ttiimmeess  aa  yyeeaarr,,  tthhee  



nnoommiinnaatteedd  ppeerrssoonn  hhaavviinngg  tthhee  ssaammee  vvoottiinngg  rriigghhttss  aass  tthhee  ppeerrssoonn  tthheeyy  aarree  

rreepprreesseennttiinngg..    TThhee  sseeccrreettaarryy  sshhoouulldd  bbee  iinnffoorrmmeedd  4488  hhoouurrss  bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg..  

  

2211..  TThhaatt  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  oorrggaanniissee  aallll  aassppeeccttss  ooff  sskkaattiinngg  aanndd  

ootthheerr  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  cclluubb..  

  

2222..  TThhaatt  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  mmaatttteerr  nnoott  pprroovviiddeedd  

ffoorr  iinn  tthheessee  rruulleess..  

  

  

GGEENNEERRAALL  MMEEEETTIINNGGSS  

  

2233..  TThhaatt  aann  AAGGMM  iiss  hheelldd  iinn  OOccttoobbeerr  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ooffffiicceerrss  aanndd  eexxeeccuuttiivvee  

ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  ffoorr  tthhee  eennssuuiinngg  yyeeaarr..    PPlleeaassee  sseeee  aattttaacchheedd  

aappppeennddiixx  rreeggaarrddiinngg  AAGGMM  vvoottiinngg  pprroocceedduurree..  

  

2244..  OOnnllyy  tthhoossee  hhoollddiinngg  aa  ffuullllyy  ppaaiidd  uupp  sseenniioorr  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  mmaayy  vvoottee  aatt  aann  AAGGMM..    

TThhee  uussee  ooff  pprrooxxyy  vvootteess  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd..    MMeemmbbeerrss  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee,,  bbuutt  nnoott  aabbllee  

ttoo  aatttteenndd  aa  mmeeeettiinngg  mmaayy  vvoottee  bbyy  ppoossttaall  bbaalllloott  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  cclluubb’’ss  cchhaaiirrmmaann  bbuutt  

wwhhiicchh  mmaayy  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  cclluubb  sseeccrreettaarryy..  

  

2255..  TThhaatt  2288  cclleeaarr  ddaayy’’ss  nnoottiiccee  iiss  ggiivveenn  ttoo  ffuullllyy  ppaaiidd  uupp  sseenniioorr  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrss  ooff  aann  

AAGGMM..  

  

2266..  TThhoossee  rreessoolluuttiioonnss  ttoo  bbee  vvootteedd  oonn  aatt  aann  AAGGMM  aarree  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  

1144  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  mmeeeettiinngg,,  aalloonngg  wwiitthh  nnoommiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhoossee  ssttaannddiinngg  ffoorr  eelleeccttiioonn  

ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee..  

  

2277..  TThhaatt  aa  rreessoolluuttiioonn  rreeqquuiirreess  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhoossee  pprreesseenntt  aanndd  eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee  aatt  

aannyy  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  ((eexxcceepptt  rreessoolluuttiioonnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  iissssuueess  

ccoovveerreedd  iinn  rruulleess  3322  aanndd  4411))..  

  

2288..  TThhaatt  aann  EEGGMM  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  oonn  aa  rreeqquuiissiittiioonn  ssiiggnneedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ssiixx  sseenniioorr  mmeemmbbeerrss,,  

ddeettaaiilliinngg  tthhee  iissssuuee((ss))  aanndd  rreessoolluuttiioonn((ss))  ttoo  bbee  pprroocceesssseedd..      

  

2299..  TThhaatt  sseevveenn  cclleeaarr  ddaayy’’ss  nnoottiiccee  ooff  aann  EEGGMM  iiss  ggiivveenn  ttoo  aallll  ffuullllyy  ppaaiidd  uupp  sseenniioorr  

mmeemmbbeerrss..  

  

3300..  TThhaatt  jjuunniioorr  aannnnuuaall  aanndd  jjuunniioorr  sseessssiioonn  mmeemmbbeerrss  mmaayy  aatttteenndd  aanndd  ssppeeaakk  aatt  aannyy  

ggeenneerraall  mmeeeettiinngg..      

  

  

EEQQUUIITTYY  SSTTAATTEEMMEENNTT  

  

3311..  AAllll  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  ccoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  bbyy  jjooiinniinngg  tthhee  

cclluubb  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  aacccceepptt  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ccooddeess  ooff  ccoonndduucctt  aanndd  eeqquuiittyy  

ppoolliiccyy  ((aass  ddeeffiinneedd  iinn  RRuullee  55))..  

  

  

  

  

  



DDIISSCCIIPPLLIINNEE  

  

3322..  AAnnyy  mmeemmbbeerr  aaccttiinngg  iinn  aa  mmaannnneerr  ddeerrooggaattoorryy  ttoo  tthhee  CClluubb  sshhaallll  hhaavvee  hhiiss//hheerr  ccoonndduucctt  

ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  wwhhiicchh  sshhaallll  aaffffoorrdd  tthhee  mmeemmbbeerr  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  

bbeeiinngg  hheeaarrdd..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  eexxppeell  tthhee  mmeemmbbeerr  bbyy  aa  

mmaajjoorriittyy  ooff  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  tthhoossee  pprreesseenntt  aanndd  vvoottiinngg..    AAnnyy  ssuucchh  mmeemmbbeerrss  sshhaallll,,  

hhoowweevveerr,,  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  ttoo  aa  ssppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee  CClluubb  ccaalllleedd  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..      

  

    

DDIISSPPUUTTEESS  

  

3333..  IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  cclluubb,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  sshhaallll  bbee  

eexxhhaauusstteedd  pprriioorr  ttoo  sseeeekkiinngg  eexxtteerrnnaall  aassssiissttaannccee  ootthheerr  tthhaann  ffrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  

GGoovveerrnniinngg  BBooddyy  ffoorr  tthhee  rreelleevvaanntt  sskkaattiinngg  ddiisscciipplliinnee..  

  

aa..  AAnnyy  ggrriieevvaannccee  mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  iinn  wwrriittiinngg,,  wwiitthh  aa  ccooppyy  sseenntt  

ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann..    TThhiiss  nnoottiiffiiccaattiioonn  mmuusstt  iinncclluuddee  ffuullll  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  ggrriieevvaannccee,,  

iinncclluuddiinngg  ttiimmee,,  ddaattee,,  llooccaattiioonn,,  ppeerrssoonnss  iinnvvoollvveedd,,  wwiittnneesssseess  eettcc..  

bb..  AAnn  aacckknnoowwlleeddggeemmeenntt  wwiillll  bbee  iissssuueedd  bbyy  eeiitthheerr  SSeeccrreettaarryy  oorr  CChhaaiirrmmaann  uuppoonn  

rreecceeiipptt  ooff  ssuucchh  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  aanndd  aa  ffoorrmmaall  rreeppllyy  sseenntt  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss..    TThhiiss  

ggrriieevvaannccee  sshhoouulldd  bbee  sshhoowwnn  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aatt  tthhee  nneexxtt  eexxeeccuuttiivvee  

ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  

cc..  IIff  tthhiiss  ddooeess  nnoott  rreessoollvvee  tthhee  mmaatttteerr,,  tthheenn  ddeettaaiillss  sshhaallll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  

eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  aanndd  HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeenntt((ss)),,  aanndd  tthhee  iissssuuee  sshhaallll  bbee  

aaddddeedd  ttoo  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aatt  tthhee  nneexxtt  aavvaaiillaabbllee  ffuullll  ccoommmmiitttteeee  

mmeeeettiinngg..  

dd..  AAnn  HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeenntt  mmaayy  rreeqquueesstt  tthhaatt  aa  ddaattee  ooff  tthhee  nneexxtt  eexxeeccuuttiivvee  

ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  bbee  bbrroouugghhtt  ffoorrwwaarrdd  iiff  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy..  

  

  

CCOOAACCHHIINNGG  

  

3344..  TThhaatt  tthhee  EEllyy  RRoolllleerr  SSkkaattiinngg  CClluubb  ccooaacchhiinngg  ggrroouupp  hhaass  aauutthhoorriittyy  oovveerr  aallll  sskkaatteerrss  oonn  

tthhee  fflloooorr  aanndd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  cclluubb’’ss  ccooaacchhiinngg  ppoolliiccyy,,  aass  aaggrreeeedd  

wwiitthh  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee..  

  

3355..  AAllll  ttrraaiinneerrss//ccooaacchheess//tteeaacchheerrss  oorr  ccoonnssuullttaannttss  ((sskkaattiinngg  oorr  ssppoorrttss  aaccttiivvee  ppeerrssoonnss))  

eemmppllooyyeedd  eeiitthheerr  ppaaiidd  oorr  uunnppaaiidd  mmuusstt  hhoolldd  aa  FFAARRSS  CCPPUU  aapppprroovvaall  ccooaacchheess  lliicceennccee..    

((RReedd  lliicceennccee  wwiitthh  pphhoottoo))..  

  

3366..  CClluubb  OOffffiicciiaallss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  cchhiillddrreenn  aanndd  yyoouunngg  ppeeooppllee  bbeelloonngg  ttoo  oorr  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  CClluubb  mmuusstt  aallssoo  bbee  rreeggiisstteerreedd  ((GGrreeeenn  lliicceennccee  wwiitthh  pphhoottoo))..  

  

3377..  TThhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aa  ccooaacchh  lleeaavviinngg  tthhee  cclluubb,,  aannyy  sskkaattiinngg  mmeemmbbeerr  wwiisshhiinngg  ttoo  

ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  ttrraaiinneedd  bbyy  tthhaatt  ccooaacchh  mmaayy  ddoo  ssoo,,  bbuutt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

rreessiiggnneedd  ffrroomm  tthhee  cclluubb  wwiitthh  iimmmmeeddiiaattee  eeffffeecctt..  

  

3388..  TThhaatt  nnoo  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  rreecceeiivveess  aa  rreegguullaarr  iinnccoommee  ffrroomm  tthhee  cclluubb  mmaayy  sseerrvvee  oonn  aannyy  

cclluubb  ccoommmmiitttteeee..  

  

  



  

FFIINNAANNCCIIAALL  RREECCOORRDDSS  

  

3399..  ((aa))  EEaacchh  sseeccttiioonn//ccooaacchhiinngg  ggrroouupp  wwiitthhiinn  tthhee  CClluubb  sshhaallll  mmaannaaggee  tthheeiirr  oowwnn  ffiinnaanncceess;;  

tthheeyy  sshhaallll  aappppooiinntt  tthheeiirr  oowwnn  TTrreeaassuurreerr  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  tthheeiirr  bbaannkk  aaccccoouunntt((ss))  aanndd  

mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  rreeccoorrddss..  

  

  ((bb))  TThhee  CClluubb''ss  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  aaddmmiinniisstteerr  aannyy  ootthheerr  ((""cceennttrraall""))  bbaannkk  aaccccoouunntt((ss))  aanndd  

mmaaiinnttaaiinn  ffiinnaanncciiaall  rreeccoorrddss  rreellaattiinngg  ttoo  aallll  ootthheerr  CClluubb  aaccttiivviittiieess  ((tthhaatt  aarree  nnoott  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  sseeccttiioonn//ccooaacchhiinngg  ggrroouupp))..  

  

  ((cc))  FFiinnaanncciiaall  rreeccoorrddss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  iinnddiivviidduuaall  sseeccttiioonn//ccooaacchhiinngg  ggrroouupp  

TTrreeaassuurreerrss  aanndd  bbyy  tthhee  CClluubb''ss  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  eexxeeccuuttiivvee  

ccoommmmiitttteeee  aass//wwhheenn  rreeqquuiirreedd  aanndd  aallssoo  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  CClluubb''ss  aappppooiinntteedd  

AAccccoouunnttaanntt  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  aannnnuuaall  AAccccoouunnttss  ((rreeffeerr  ttoo  rruullee  4400  bbeellooww))..  

  

4400..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  iinnddeeppeennddeenntt  qquuaalliiffiieedd  AAccccoouunnttaanntt  ttoo  

pprreeppaarree  tthhee  CClluubb''ss  aannnnuuaall  AAccccoouunnttss  aanndd  ttoo  aacctt  aass  tthhee  CClluubb''ss  aaggeenntt  ffoorr  ttaaxxaattiioonn  

ppuurrppoosseess..  TThhiiss  aappppooiinnttmmeenntt  sshhaallll  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  eeaacchh  

yyeeaarr..  

  

  

DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  CCLLUUBB  

  

4411..  AA  rreessoolluuttiioonn  ttoo  ddiissssoollvvee  tthhee  cclluubb  ccaann  oonnllyy  bbee  ppaasssseedd  aatt  aann  AAGGMM  oorr  EEGGMM  tthhrroouugghh  aa  

mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  ddiissssoolluuttiioonn,,  aannyy  aasssseettss  ooff  tthhee  

cclluubb  tthhaatt  rreemmaaiinn  wwiillll  bbeeccoommee  tthhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  ggoovveerrnniinngg  bbooddyy  oorr  ssoommee  ootthheerr  

cclluubb  wwiitthh  ssiimmiillaarr  oobbjjeeccttiivveess  ttoo  tthhoossee  ooff  tthhiiss  cclluubb..  

  

  

CCHHAANNGGIINNGG  TTHHEE  CCLLUUBB  RRUULLEESS  

  

4422..  TThhaatt  nnoonnee  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg  RRuulleess  bbee  aalltteerreedd  eexxcceepptt  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  

oorr  aatt  aa  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ccoonnvveenneedd  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee,,  ooff  wwhhiicchh  sseevveenn  cclleeaarr  

ddaayyss  nnoottiiccee  mmuusstt  bbee  ggiivveenn..  

  

  

  

……………………………………………………………………..  

CChhaaiirrmmaann  

  

……………………………………………………………………..  

DDaatteedd  

  

……………………………………………………………………..  

SSeeccrreettaarryy  
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DDaatteedd  


