Articolul 7

Organismele Asociaţiei sunt Adunarea Generală şi Comitetul. Acesta din urmă desemnează
un organ de control al conturilor.

Articolul 8

Adunarea Generală este puterea supremă a asociaţiei. Acesta se întîlneşte cel puţin o dată
pe an, convocată de către Comisie. Invitaţia este trimisă membrilor cu cel puţin două
săptămâni în avans, aceasta conţinând ordinea de zi.
Adunarea Generală are printre altele, competenţa de a:
- Numi şi demite membrii Comitetului
- Aproba bugetul, conturile, raportul anual şi gestiunea Comitetului
- Modifica statuturile
- statua în ceea ce priveşte recursul membrilor contra unei decizii de excludere din Comitet
- Dizolva Asociaţia.
Deciziile sunt luate cu votul majoritatii membriilor prezenţi.
Adunarea generală poate fi convocată în sesiune extraordinară, la cererea Comitetului,
a preşedintelui acesteia, sau de o cincime din membrii Asociaţiei.

Articolul 9

Comitetul gestionează afacerile Asociatiei şi decide în toate domenile care nu sunt în
responsabilitatea Adunării Generale.
Acesta se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, convocat de către preşedinte. Deciziile
sunt
luate prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

Articolul 10

Comitetul este format din cel puţin 3 membri aleşi pentru un an. Aceştia sunt re-elegibili.
Comitetul numeşte preşedintele acestuia.
Preşedintele are următoarele responsabilităţi:
- Studiul de orice cerere de finanţare de proiecte şi subvenţii
- Studiul de orice plan de sprijin pentru Eric Roset
- Suportul cheltuielilor în cadrul bugetului Asociaţiei
- Desemnarea unui organism de control al conturilor
- Raportul privind activitatea sa în cadrul Adunărilor Generale
- Monitorizarea gestiunii financiare si administrative de către direcţie
- Numirea şi revocarea direcţiei
- Excluderea unui membru sub rezerva dreptului său de a recurge la Adunarea Generală

Articolul 11

Organismul de control este responsabil de examinarea conturilor şi întocmirea unui raport
anual în cadrul Adunării Generale. Organismul de control este ales pentru un an.

Articolul 12

Resursele asociatiei sunt:
- Cotizaţia anuală a membrilor
- Orice cadouri, moşteniri
- Venituri din activităţile menţionate la articolul 4
- Subvenţii

Articolul 12a

Asociaţia este angajata în mod valabil de către doi dintre membrii săi.

Articolul 13

Membrii asociaţiei nu sunt responsabili de angajamentele Asociatiei cu bunurilor lor.

Articolul 14

În caz de dizolvare, activele disponibile ale Asociatiei vor fi atribuite unei instituţii
în vederea îndeplinirii unor obiective similare. Adunarea Generală va lua toate măsurile în
acest sens.

Articolul 15

Un cont bancar va fi deschis de Alina şi Linda.

Acest statut a fost aprobat la Adunarea Generală pe data de 17septembrie 2009 şi
următoarele persoane au fost alese membri:

Preşedinte - Linda Roberts Matzinger
Secretar - Alina Roset
Trezorier - Philippe Lotscher

