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CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  

  
  
  
PPRRÉÉAAMMBBUULLEE  
  
  

LLee  CClluubb  ffuutt  ooffffiicciieelllleemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  eenn  ccoorrppoorraattiioonn  llee  2255  aaooûûtt  11997766  ssoouuss  llee  nnoomm  qquu''oonn  lluuii  ccoonnnnaaîîtt  aaccttuueelllleemmeenntt,,  
ssooiitt  ""CCLLUUBB  RRAADDIIOO--AAMMAATTEEUURR  BBAAIIEE--CCOOMMEEAAUU  IINNCC.."",,  aavveecc  ll''iinnddiiccaattiiff  ""VVEE22  CCMMHH""..    CCeeppeennddaanntt,,  
ll''iinnddiiccaattiiff  dduu  rrééppéétteeuurr  ééttaaiitt  ""VVEE22  RRPPRR""..  

  
ÀÀ  llaa  ssuuiittee  ddee  pprroobbllèèmmeess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll''aanncciieennnnee    ddiirreeccttiioonn  dduu  cclluubb,,  ddeess  nnoouuvveelllleess  lleettttrreess  ppaatteenntteess  
ffuurreenntt  ddoonnnnééeess  eett  sscceellllééeess  àà  QQuuéébbeecc,,  llee  1100  mmaaii  11999933,,  eett  eennrreeggiissttrrééeess  aauu  lliibbrroo  CC--11442277,,  ffoolliioo  5511,,  ppaarr  ll''iinnssppeecctteeuurr  
ggéénnéérraall  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess..  

  
LL''iinnddiiccaattiiff  dduu  cclluubb  ""VVEE22  CCMMHH""  aa  ééttéé  ccoonnsseerrvvéé..    CCeeppeennddaanntt,,  ll''iinnddiiccaattiiff  dduu  rrééppéétteeuurr  pprriinncciippaall  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  ""VVEE22  
RRMMHH""..    DD''aauuttrreess  rrééppéétteeuurrss  eett  ééqquuiippeemmeennttss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ooppéérrééss  ppaarr  llee  cclluubb..  

  
  
GGEENNRREE  EETT  IINNIITTIIAALLEESS  
  
  DDaannss  lleess  pprréésseennttss  ddooccuummeennttss,,  llee  ggeennrree  mmaassccuulliinn  eemmppllooyyéé  ddaannss  lleess  tteexxtteess,,  ttiieenntt  aauussssii  ccoommppttee  dduu  ggeennrree  fféémmiinniinn..  
  
  DDaannss  lleess  tteexxtteess,,  lleess  iinniittiiaalleess  ::  
  
  AA))  CC..AA..    ddééssiiggnneenntt  llee  CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn;;  
  BB))  AA..GG..AA..  ddééssiiggnneenntt  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  AAnnnnuueellllee;;  
  CC))  AA..GG..SS..  ddééssiiggnneenntt  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  SSppéécciiaallee;;  
  DD))  AA..GG..RR..  ddééssiiggnneenntt  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  RRéégguulliièèrree..  



      
  
DDÉÉFFIINNIITTIIOONNSS  
  
AA))  LLOOII  
  

LLeettttrreess  ppaatteenntteess  ::  llooii  ssuurr  lleess  ccoommppaaggnniieess  ((LL..RR..QQ..,,  cchhaapp..  CC--3388,,  aa..  221188)),,  ddoonnnnééeess  eett  sscceellllééeess  àà  QQuuéébbeecc  ppaarr  
ll''iinnssppeecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess,,  ssoouuss  ll''aauuttoorriittéé  ddee  llaa  ppaarrttiiee  IIIIII  ddee  llaa  llooii  ssuurr  lleess  ccoommppaaggnniieess..  

  
BB))  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  
  
  LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  
  
CC))  DDÉÉNNOOMMIINNAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  
  
  LLee  nnoomm  dduu  cclluubb  eesstt  ::  CCLLUUBB  RRAADDIIOO--AAMMAATTEEUURR  BBAAIIEE--CCOOMMEEAAUU  IINNCC..  
  
DD))  RRAADDIIOO--AAMMAATTEEUURR  
  
  TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddéétteennttrriiccee  dd''uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ccoommppéétteennccee  ddee  bbaassee,,  eenn  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr..  
  
EE))  MMEEMMBBRREESS  
  
  MMeemmbbrreess  dduu  CClluubb  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  pprréévvuueess  àà  ll''aarrttiiccllee  22  dduu  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  
  
FF))  AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  
  
  MMeemmbbrreess  dduu  cclluubb  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  dduu  CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn..  
  
GG))  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  
  LLee  CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ((CC..AA))  ffoorrmméé  sseelloonn  llee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt..  
  
HH))  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  
  AAsssseemmbbllééee  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..  
  
II))  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
  
  AAsssseemmbbllééee  àà  llaaqquueellllee  ssoonntt  ccoonnvvooqquuééss  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CClluubb..  
  
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
  DDeerrnniièèrree  ddaattee  ddee  rréévviissiioonn  ::    1144  aavvrriill  22001100  
  



      
  
  

RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  

  
  

AARRTTIICCLLEE  11    ::    DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  
  
11..0011  SSTTAATTUUTT  LLÉÉGGAALL  
  

LLee  CClluubb  eesstt  uunnee  ccoorrppoorraattiioonn  aauu  sseennss  dduu  ccooddee  cciivviill  ddee  llaa  pprroovviinnccee  ddee  QQuuéébbeecc  eett  iill  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  ttoouuss  lleess  ppoouuvvooiirrss  
dd''uunnee  tteellllee  ccoorrppoorraattiioonn..  

  
11..0022  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
  

LLee  tteerrrriittooiirree  dduu  CClluubb  eesstt  cceelluuii  qquuii  eesstt  ccoouuvveerrtt  ppaarr  llee  ppaattrroonn  ddee  rraaddiiaattiioonn  ddeess  oonnddeess  rraaddiioo  ttrraannssmmiisseess  eett  rreeççuueess  ppaarr  
lleess  ééqquuiippeemmeennttss  dduu  cclluubb..  

  
11..0033  SSIIÈÈGGEE  SSOOCCIIAALL  
  

LLee  ssiièèggee  ssoocciiaall  dduu  CClluubb  eesstt  ééttaabbllii  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  ddee  BBaaiiee--CCoommeeaauu,,  oouu  àà  tteell  eennddrrooiitt,,  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  rrééssoolluuttiioonn  dduu  
CC..AA..  

  
11..0044  BBUUTTSS  
  
  LLeess  bbuuttss  ppoouurr  lleessqquueellss  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  
    

--  RReeggrroouuppeerr  eett  ffaavvoorriisseerr  lleess  éécchhaannggeess  eennttrree  lleess  rraaddiioo--aammaatteeuurrss  dd''uunnee  mmêêmmee  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  lleess  ttoouurriisstteess  rraaddiioo--  
aammaatteeuurrss..  

  
  --  MMeettttrree  ssuurr  ppiieedd  ddeess  sseerrvviicceess  ccoommmmuunnss  ddee  rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonn..  
  
  --  EEnnccoouurraaggeerr  eett  ssttiimmuulleerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  rraaddiioo--aammaatteeuurrss..  
  
  --  IInnssttaauurreerr  eett  ddiirriiggeerr  uunn  rréésseeaauu  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dd''uurrggeennccee..  
  
  --  ÉÉttaabblliirr  eett  mmaaiinntteenniirr  ddeess  lliieennss  aavveecc  lleess  cclluubbss  ddee  rraaddiioo--aammaatteeuurrss  ddeess  aauuttrreess  rrééggiioonnss  dduu  QQuuéébbeecc..  
  
  --  SSttiimmuulleerr  ll''eexxppéérriimmeennttaattiioonn  tteecchhnniiqquuee  eenn  vvuuee  dd''aaccccrrooîîttrree  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ppeerrssoonnnneellllee  ddeess  mmeemmbbrreess  eett  lleeuurr  hhaabbiilliittéé..  
  
  --CCoollllaabboorreerr  aavveecc  lleess  aauuttoorriittééss  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess  ccoonncceerrnnééeess  ppoouurr  ttoouutt  pprrooggrraammmmee  oouu  pprroojjeett  aayyaanntt  ttrraaiitt  aauuxx  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eett  aayyaanntt  uunn  iimmppaacctt  ssuurr  llaa  vviiee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  llooccaallee..  
  
  
  
  
11..0055  EEXXEERRCCIICCEE  FFIINNAANNCCIIEERR  
  
  LL''eexxeerrcciiccee  ffiinnaanncciieerr  dduu  CClluubb  ccoommmmeennccee  llee  11eerr  ddéécceemmbbrree  eett  ssee  tteerrmmiinnee  llee  3300  nnoovveemmbbrree  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..  
  
  
  
  
  



      
  
11..0066  CCOOTTIISSAATTIIOONN  AANNNNUUEELLLLEE  
  

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  mmeemmbbrreess  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  eesstt  ppaayyaabbllee  llee  
pprreemmiieerr  jjoouurr  ddee  jjaannvviieerr  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..    CCeeppeennddaanntt,,  ttoouutt  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr  qquuii  ppaaiieerraa  ssaa  ccoottiissaattiioonn  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  
((33))  mmooiiss  pprrééccééddeenntt  ll’’éécchhééaannccee  ddee  llaa  ccaarrttee  ddee  mmeemmbbrree  bbéénnééffiicciieerraa  ggrraattuuiitteemmeenntt  ddee  cceettttee  ppéérriiooddee  dd''aaffffiilliiaattiioonn..  

  
11..0077  SSIIGGNNAATTUURREESS  
  
  AA))  LLeess  ddooccuummeennttss  ooffffiicciieellss  dduu  CClluubb  sseerroonntt  cceeuuxx  ssiiggnnééss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  oouu  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  oouu  llee  sseeccrrééttaaiirree  oouu  llee  

ttrrééssoorriieerr  dduu  CClluubb..  
  
  BB))  TToouuss  lleess  eeffffeettss  bbaannccaaiirreess  ddeevvrroonntt  êêttrree  ssiiggnnééss  ppaarr  ddeeuuxx  ((22))  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssuuiivvaannttss  ::  TTrrééssoorriieerr,,  pprrééssiiddeenntt,,  

vviiccee--pprrééssiiddeenntt..  
  
  CC))  LLeess  nnoommss  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddééssiiggnnééss  ppoouurr  ssiiggnneerr  lleess  cchhèèqquueess  sseerroonntt  ddéétteerrmmiinnééss  àà  cchhaaqquuee  aannnnééee  ppaarr  

rrééssoolluuttiioonn  dduu  CC..AA..    LLeess  nnoommss,,  aaiinnssii  qquu''uunn  ssppéécciimmeenn  ddee  ssiiggnnaattuurree  eett  uunnee  ccooppiiee  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CC..AA..  sseerroonntt  
ttrraannssmmiiss  aauuxx  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ccoonncceerrnnééeess..  

  
11..0088  RRÉÉMMUUNNÉÉRRAATTIIOONN  
  
  AA))  SSaauuff  eexxcceeppttiioonn  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  llee  CC..AA..,,  aauuccuunn  mmeemmbbrree  dduu  CClluubb  nn''aauurraa  ddrrooiitt  dd''êêttrree  rréémmuunnéérréé  ppoouurr  sseess  sseerrvviicceess..  
  
  BB))  CCeeppeennddaanntt,,  ttoouutt  mmeemmbbrree  aa  ddrrooiitt  àà  uunn  jjuussttee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  sseess  ffrraaiiss  eennccoouurruuss,,  aapprrèèss  aapppprroobbaattiioonn  dduu  CC..AA..  
11..0099  AAMMEENNDDEEMMEENNTTSS  AAUUXX  RRÈÈGGLLEEMMEENNTTSS    
  

AAvvaanntt  dd''eennttrreerr  eenn  vviigguueeuurr,,  ttoouutt  aammeennddeemmeenntt  aauuxx  pprréésseennttss  rrèègglleemmeennttss  ddooiitt  êêttrree  aaddooppttéé  ppaarr  llee  CC..AA..  oouu  pprréésseennttéé  eenn  
aavviiss  ddee  mmoottiioonn  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess,,  lloorrss  dd''uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  rraattiiffiiéé  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  lloorrss  dd''uunnee  aasssseemmbbllééee  
ggéénnéérraallee  ddoonntt  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ccoonnttiieenntt  uunn  aavviiss  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  ggéénnéérraauuxx..  



      
  
11..1100  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
  
  AA))  PPoouurr  qquuee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  CClluubb  ssooiitt  eeffffeeccttiivvee,,  iill  ffaauutt  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  dduu  CC..AA..,,  uunn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  àà  ll''oorrddrree  dduu  

jjoouurr  dd''uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  uunnee  rrééssoolluuttiioonn  aaddooppttééee    ppaarr  uunnee  mmaajjoorriittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  àà  cceettttee  
aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  

  
  BB))  AAddvveennaanntt  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  CClluubb,,  ttoouuss  lleess  aavvooiirrss  ddee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  sseerroonntt  rreemmiiss  eenn  ccoonnssiiggnnaattiioonn  àà  ll''oorrggaanniissmmee  

ooeeuuvvrraanntt  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  vvooccaattiioonnss  eett  oorriieennttaattiioonnss..  
  

CCeettttee  ccoonnssiiggnnaattiioonn  sseerraa  eeffffeeccttiivvee  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  mmaaxxiimmaallee  ddee  55  aannss  oouu  llaa  ffoorrmmaattiioonn  dd''uunn  nnoouuvveeaauu  cclluubb  ddee  
RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr  ddaannss  llaa  rrééggiioonn  iimmmmééddiiaattee  ddee  BBaaiiee--CCoommeeaauu  eett  ppoouurrssuuiivvaanntt  lleess  mmêêmmeess  oobbjjeeccttiiffss..  

  
SSii  aauuccuunn  nnoouuvveeaauu  cclluubb  nn''eesstt  ffoorrmméé  aapprrèèss  ccee  ddééllaaii,,  ttoouuss  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  eenn  ccoonnssiiggnnaattiioonn  ddeevviieennddrroonntt  llaa  pprroopprriiééttéé  
ddeess  ffoonnddaatteeuurrss  dduu  cclluubb..  



      
  

AARRTTIICCLLEE  22    ::    MMEEMMBBRREESS  
  
  
22..0011  CCAATTÉÉGGOORRIIEESS  
  
  AA))  MMEEMMBBRREE  AACCTTIIFF  
  
    TToouutt  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr  aayyaanntt  ppaayyéé  ssaa  ccoottiissaattiioonn  aauu  CClluubb  ppoouurr  ll''aannnnééee  ccoouurraannttee..  
  
  BB))  MMEEMMBBRREE  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  iinnttéérreessssééee  dd''uunnee  ffaaççoonn  oouu  dd''uunnee  aauuttrree  àà  llaa  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr  eett  aayyaanntt  ppaayyéé  ssaa  ccoottiissaattiioonn  aauu  
CClluubb  ppoouurr  ll''aannnnééee  ccoouurraannttee..  

  
  CC))  MMEEMMBBRREESS  HHOONNOORRAAIIRREESS  
  

LLeess  iinnddiivviidduuss  oouu  oorrggaanniissmmeess  qquuee  llee  CC..AA..  vveeuutt  hhoonnoorreerr  ppoouurr  sseerrvviicceess  rreenndduuss  àà  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr..  
  
  DD))  MMEEMMBBRREESS  CCOOLLLLEECCTTIIFFSS  
  

CClluubb,,  oorrggaanniissmmee,,  oouu  ccoorrppoorraattiioonn  rreeccoonnnnuuee))  eett  aacccceeppttéé  ppaarr  llee  CC..AA..    TToouutt  mmeemmbbrree  ccoolllleeccttiiff  eesstt  rreepprréésseennttéé  ppaarr  
uunnee  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee  llééggaallee..  

  
  
22..0022  AADDMMIISSSSIIOONN  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  
  

EEsstt  aaddmmiiss  ccoommmmee  mmeemmbbrree,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  eenn  ffaaiitt  llaa  ddeemmaannddee  aauu  CC..AA..  eett  ppaaiiee  llaa  ccoottiissaattiioonn  rreeqquuiissee..    LLee  
CC..AA..  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  rreeffuusseerr  ttoouuttee  ddeemmaannddee..  

  
  
22..0033  CCOOTTIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMEEMMBBRREESS  
  

LLee  CC..AA..  ddéétteerrmmiinnee  llaa  ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee  ddeess  mmeemmbbrreess  eett  ffaaiitt  eennttéérriinnéé  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt    àà  ll’’aasssseemmbblléé  
ggéénnéérraall  ddeess  mmeemmbbrreess,,  ccee  cchhaannggeemmeenntt  ssii  aacccceeppttéé  sseerraa  eeffffeeccttiiff    lloorrss  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt    ddeess  ccaarrtteess  dduu  11  
jjaannvviieerr  ddee  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee..    LLeess  mmeemmbbrreess  hhoonnoorraaiirreess  ssoonntt  eexxeemmppttééss  ddee  ccoottiissaattiioonn..  

  
22..0044  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  OOUU  EEXXPPUULLSSIIOONN  
  

LLee  CC..AA..  ppeeuutt  ssuussppeennddrree  oouu  eexxcclluurree  ttoouutt  mmeemmbbrree  ddoonntt  ll''aattttiittuuddee  oouu  llaa  ccoonndduuiittee  eesstt  jjuuggééee  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  aauu  
cclluubb..    CCeeppeennddaanntt,,  aavvaanntt  ddee  pprroonnoonncceerr  llaa  ssuussppeennssiioonn  oouu  ll''eexxppuullssiioonn  dd''uunn  mmeemmbbrree,,  llee  CC..AA..  ddooiitt,,  ppaarr  lleettttrree  
rreeccoommmmaannddééee,,  ll''aavviisseerr  ddee  llaa  ddaattee  eett  ddee  ll''hheeuurree  ddee  ll''aauuddiittiioonn  ddee  ssoonn  ccaass  eett  lluuii  ddoonnnneerr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  ffaaiirree  
eenntteennddrree..  

  
  



      
  

AARRTTIICCLLEE  33    ::    LLEE  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  
  
33..0011  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
  

LLee  CC..AA..  eesstt  ccoommppoosséé  dd’’uunn  mmiinniimmuumm  ddee  cciinnqq  ((55))  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  éélluuss  àà  ll''AA..GG..AA,,  ssii  llaa  ccoommppoossiittiioonn  aauuggmmeennttee  eellllee  
ddeevvrraa  ttoouujjoouurrss  êêttrree  dd’’uunn  nnoommbbrree  iimmppaaiirr  ((  eexx  ::  77,,  99  eettcc  ))  

  
  
33..0022  DDUURRÉÉEE  DDUU  MMAANNDDAATT  
  
  LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  éélluuss  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  22  aannss..  
  
  
33..0033  PPOOSSTTEE  VVAACCAANNTT  
  

SSii  uunnee  vvaaccaannccee  eesstt  ccrrééééee  ppaarrmmii  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  llee  CC..AA..  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  nnoommmmeerr  uunn  rreemmppllaaççaanntt  ppaarr  
iinnttéérriimm  ppoouurr  ccoommpplléétteerr  llee  mmaannddaatt,,  oouu  ddee  ccoommmmaannddeerr  uunnee  éélleeccttiioonn  ppaarrttiieellllee  aavvaanntt  llaa  ffiinn  dduu  mmaannddaatt..    MMaallggrréé  ttoouuttee  
vvaaccaannccee,,  llee  CC..AA..  ppeeuutt  ccoonnttiinnuueerr  dd''aaggiirr  eenn  aauuttaanntt  qquu''iill  aaiitt  qquuoorruumm..  

  
  
33..0044  PPOOUUVVOOIIRRSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  

LLee  CC..AA..  ssee  rréésseerrvvee,,  àà  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  aapprrèèss  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  AAnnnnuueellllee,,  llee  ppoouuvvooiirr  dd''éélliirree  llee  pprrééssiiddeenntt,,  llee  vviiccee--
pprrééssiiddeenntt,,  llee  sseeccrrééttaaiirree  eett  llee  ttrrééssoorriieerr  ppaarrmmii  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..  

  
  LLee  CC..AA..  aaddmmiinniissttrree  lleess  aaffffaaiirreess  dduu  CClluubb  eett  eexxeerrccee  ttoouuss  lleess  ppoouuvvooiirrss  ggéénnéérraalleemmeenntt  rreeccoonnnnuuss..  
  
  
33..0055  AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  
    
  LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  ssoonntt  ::  
  
  11))  LLee  pprrééssiiddeenntt  
  22))  LLee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt  
  33))  LLee  sseeccrrééttaaiirree  
  44))  LLee  ttrrééssoorriieerr  
  55))  LLee  mmiinniimmuumm  dd’’uunn  ((11))  ddiirreecctteeuurr  



      
  
33..0066  CCOOMMIITTÉÉSS  PPEERRMMAANNEENNTTSS  
  

CCiinnqq  ((55))  ccoommiittééss  ssoonntt  ppeerrmmaanneennttss..    DD''aauuttrreess  ccoommiittééss  tteemmppoorraaiirreess  oouu  ccoommmmiissssiioonnss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aajjoouuttééss  ppaarr  llee  
CC..AA..,,  sseelloonn  lleess  bbeessooiinnss..  

  
  11))  CCoommiittéé  tteecchhnniiqquuee..  
  
  22))  CCoommiittéé  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..((ssuussppeenndduu))  
  
  33))  CCoommiittéé  VVHHFF,,  UUHHFF,,  HHFF  eett  CCWW..  
  
  44))  CCoommiittéé  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ppaarr  PPAACCKKEETT..((ssuussppeenndduu))  
  
  55))  CCoommiittéé  dd''uurrggeennccee..  
  
  66))  CCoommiittéé  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn..  
  
  77))  CCoommiittéé  ssoocciiaall..  
  
  
33..0077  TTÂÂCCHHEESS  DDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  
  
  AA))  TTÂÂCCHHEESS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS  
  
  --  CChhaaqquuee  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddooiitt  rrééddiiggeerr  lleess  aarrttiicclleess  ccoonncceerrnnaanntt  ssoonn  ccoommiittéé  eett  lleess  ffoouurrnniirr  aauu  rreessppoonnssaabbllee  ddee  

ll''iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  ppuubblliiccaattiioonn  ddaannss  llee  jjoouurrnnaall  dduu  CClluubb..  
  
  --  CChhaaqquuee  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddooiitt  tteenniirr  àà  jjoouurr  llaa  lliissttee  ddee  ll''iinnvveennttaaiirree  ssoouuss  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé;;  iill  ddeevvrraa  ééggaalleemmeenntt  

ffoouurrnniirr  aauu  ttrrééssoorriieerr  llaa  vvaalleeuurr  ppaayyééee  dduu  mmaattéérriieell  ssoouuss  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  
  
  BB))  TTÂÂCCHHEESS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS    
  
    aa))  PPrrééssiiddeenntt  
  
    --    PPrrééssiiddeerr  lleess  aasssseemmbbllééeess;;  
  
    --    DDéécciiddeerr  ddee  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddeess  aasssseemmbbllééeess,,  aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  

CC..AA..  
  
    --    AAggiirr  ccoommmmee  rreepprréésseennttaanntt  ooffffiicciieell  dduu  CClluubb;;  
  
    --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ssoolllliicciittaattiioonn  ddeess  ccoommmmaannddiittaaiirreess;;  
  
    --    ÊÊttrree  mmeemmbbrree  dd''ooffffiiccee  ssuurr  ttoouuss  lleess  ccoommiittééss;;  
    --    AA  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ddéélléégguueerr,,  aauu  bbeessooiinn,,  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss;;  
  
    --    SSiiggnneerr  lleess  ddooccuummeennttss  ooffffiicciieellss  dduu  cclluubb  eett  ssiiggnneerr,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  ttrrééssoorriieerr  oouu  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  

lleess  eeffffeettss  bbaannccaaiirreess;;  
  
    --    NNoommmmeerr  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ccoommiittééss  ppeerrmmaanneennttss  ppaarrmmii    lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..  
  
  
  
  
    bb))  VViiccee--pprrééssiiddeenntt  
  
    --    RReemmppllaacceerr,,  aauu  bbeessooiinn,,  llee  pprrééssiiddeenntt  eett  rreemmpplliirr  lleess  ttââcchheess  qquuii  lluuii  ssoonntt  ccoonnfféérrééeess;;  



      
  
  
    --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  pprroommoottiioonn  dduu  CClluubb  ::  ppuubblliicciittéé,,  eexxppoossiittiioonnss,,  rreecchheerrcchhee  ddee  

nnoouuvveeaauuxx  mmeemmbbrreess,,  vveennttee  ddee  ccaarrtteess  ddee  mmeemmbbrreess,,  eettcc..  eett  tteenniirr  àà  jjoouurr  llee  rreeggiissttrree  dd''iinnssccrriippttiioonn  ddeess  
mmeemmbbrreess..  

  
      
    cc))  SSeeccrrééttaaiirree  
  
    --    RRééddiiggeerr  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  lleess  aavviiss  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn,,  lleess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx,,  eett  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  

ccoonnnneexxee  àà  llaa  ttââcchhee;;  
  
    --    SSiiggnneerr,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  eett  aauu  bbeessooiinn,,  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  oouu  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  lleess  ddooccuummeennttss  ccoonnnneexxeess  àà  llaa  

ttââcchhee..  
  
  
    dd))  TTrrééssoorriieerr  
  
    --    AAssssuummeerr  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  lliivvrreess  ccoommppttaabblleess  dduu  CClluubb  eett  rrééddiiggeerr  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss;;  
  
    --    AAddmmiinniissttrreerr  lleess  aavvooiirrss  dduu  CClluubb;;  
  
    --    SSiiggnneerr,,  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  pprrééssiiddeenntt  oouu  llee  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  lleess  eeffffeettss  bbaannccaaiirreess  eett  ttoouutt  aauuttrree  

ddooccuummeenntt  ccoonnnneexxee  àà  llaa  ttââcchhee;;  
  
    --    CCoommppiilleerr  lleess  lliisstteess  dd''iinnvveennttaaiirreess  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  dduu  CClluubb;;  
  
    --    DDéétteerrmmiinneerr,,  aavveecc  llee  CC..AA..,,  lleess  ccooûûttss  dd''aaffffiilliiaattiioonn,,    pprrééppaarreerr  uunn  ffoorrmmuullaaiirree  aannnnuueell  àà  cceett  eeffffeett..  
  
  
    ee))  DDiirreecctteeuurrss  
  
    --    SS''ooccccuuppeerr  ddee  ttoouutt  ddoossssiieerr  rreemmiiss  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt;;  
  
    --    SS''ooccccuuppeerr  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  dduu  ccoommiittéé  ppeerrmmaanneenntt  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  ccoonnffiiéé  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt..  
  



      
  
33..0088  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDEESS  CCOOMMIITTÉÉSS  PPEERRMMAANNEENNTTSS  
  
  AA))  CCoommiittéé  tteecchhnniiqquuee  
  
  --    VVooiirr  aauu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  CClluubb  eett  aauuxx  ddéévveellooppppeemmeennttss  ddeess  

ssiitteess  oouu  aauuttrreess  aamméélliioorraattiioonnss  ppootteennttiieelllleess  ppoossssiibblleess;;  
  
  --    TTrroouuvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  ttââcchhee;;  
    
  --    OOppttiimmiisseerr  llee  cchhaammpp  ddee  ccoouuvveerrttuurree  éélleeccttrroommaaggnnééttiiqquuee  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  dduu  CClluubb;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  eett  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aappppoorrttééeess  aauuxx  ééqquuiippeemmeennttss..  
  
  BB))  CCoommiittéé  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ((ssuussppeenndduu))  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  rraaddiioo--aammaatteeuurrss  ppoouurr  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  bbaassee,,  ccllaassssee  AA;;  
  
  --    PPrréévvooiirr  lleess  bbeessooiinnss  eett  oorrggaanniisseerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  eenn  CCWW,,  ppoouurr  lleess  cceerrttiiffiiccaattss  ddee  ccllaasssseess  

BB  eett  CC;;  
  
  --    PPrréévvooiirr  lleess  bbeessooiinnss  eett  oorrggaanniisseerr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ssuuppéérriieeuurree  ddeess  rraaddiioo--aammaatteeuurrss  ppoossttuullaannttss  aauu  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  

ccllaassssee  DD;;  
  
  --    OOrrggaanniisseerr  ddeess  sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll''aajjuusstteemmeenntt  ddeess  aanntteennnneess,,  ddeess  ssyyssttèèmmeess  

""ppaacckkeett"",,  ddeess  pprrooggrraammmmeess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  ""ppaacckkeett"",,  ddeess  ssyyssttèèmmeess  dd''aammpplliiffiiccaattiioonn  eett  ttoouutt  
aauuttrree  ééqquuiippeemmeenntt  rreelliiéé  àà  llaa  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr;;  

  
  --    TTrroouuvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  eett  ééttaabblliirr  llee  ccaalleennddrriieerr  aannnnuueell  ddee  ffoorrmmaattiioonn;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess  ddiifffféérreenntteess  sseessssiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  lleess  ccooûûttss  ss''yy  rraattttaacchhaanntt  eett  

ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  llee  CC..AA..;;  
  
  --    VVooiirr  àà  ll''ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  llaa  pprroommoottiioonn  dd''uunn  ccooddee  dd''ééttiiqquuee  eett  ddee  rrèègglleess  ddee  ppoolliitteessssee  pprroopprree  aauuxx  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  lleess  aanncciieennss  mmeemmbbrreess  eett  ééttuuddiiaannttss  eenn  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr  ssuurr  llee  ccooddee  dd''ééttiiqquuee  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  

ppoolliitteessssee  pprroopprree  aauuxx  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  RRaaddiioo--AAmmaatteeuurr  eett  aauu  CClluubb  VVEE22  CCMMHH..  



      
  
  CC))  CCoommiittéé  VVHHFF  eett  UUHHFF  ++  HHFF  eett  CCWW  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  dduu  rréésseeaauu  RRMMHH  eett  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  HHFF  eett  CCWW..  
  
  --    TTrroouuvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  ppoouurr  ll''ooppéérraattiioonn  dduu  rréésseeaauu;;  
  
  --    DDéétteerrmmiinneerr  llee  ddéérroouulleemmeenntt  eett  lleess  ssuujjeettss  àà  pprréésseenntteerr  lloorrss  dd''uunn  rréésseeaauu;;  
  
  --    FFaaiirree  llaa  pprroommoottiioonn  dd''uuttiilliissaattiioonn  dduu  rréésseeaauu  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  eett  aauuttrreess  aammaatteeuurrss..  
  
  --    VVooiirr  àà  ll''iinnssttaallllaattiioonn  eett  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  HHFF  eett  CCWW;;  
  
  --    OOrrggaanniisseerr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  ""ffiieelldd--ddaayy""  eett  dduu  ""jjaammbboorreeee--ssccoouutt""  oouu  ttoouuttee  aauuttrree  aaccttiivviittéé  dduu  ggeennrree  eett  ttrroouuvveerr  

lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  àà  ll''iinnssttaallllaattiioonn  eett  àà  ll''ooppéérraattiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ppoouurr  cceess  aaccttiivviittééss;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ssoonn  ccoommiittéé..  
  
  DD))    CCoommiittéé  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ppaarr  PPAACCKKEETT  ((ssuussppeenndduu))  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppaarr  ""ppaacckkeett"";;  
  
  --    FFaaiirree  ffoonnccttiioonnnneerr  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  ""ppaacckkeett"";;  
  
  --    PPrrooggrraammmmeerr  eett  ssuuppeerrvviisseerr  lleess  eennttrrééeess  eett  lleess  ssoorrttiieess  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  ""ppaacckkeett"";;  
  --    GGéérreerr  llee  rréésseeaauu  BBBBSS  ppaarr  ""ppaacckkeett"";;  
  
  --    OOppttiimmiisseerr  lleess  bbaannddeess  ddee  ffrrééqquueenncceess  eett  llee  rraayyoonn  dd''aaccttiioonn  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppaarr  ""ppaacckkeett"";;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll''ooppéérraattiioonn  eett  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aappppoorrttééeess  aauuxx  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  ppaarr  

""ppaacckkeett""..  
  
  EE))  CCoommiittéé  dd''uurrggeennccee  
  
  --    EEssssaayyeerr  dd''ééttaabblliirr  ddeess  ccaappaacciittééss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dd''uurrggeennccee  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ssuuiivvaannttss  ::  CCeennttrree  

HHoossppiittaalliieerr  RRééggiioonnaall  ddee  BBaaiiee--CCoommeeaauu,,  CCrrooiixx--RRoouuggee,,  aauuttoorriittééss  mmuunniicciippaalleess  eett  ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,  
HHyyddrroo--QQuuéébbeecc,,  rréésseeaauu  pprroovviinncciiaall  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  dd''uurrggeennccee  RRAAQQII,,  rréésseeaauu  iinntteerrcclluubbss  ddee  
ccoommmmuunniiccaattiioonnss  dd''uurrggeennccee,,  oouu  ttoouutt  aauuttrree  oorrggaanniissmmee  qquuii  nnéécceessssiittee  uunn  rréésseeaauu  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
dd''uurrggeennccee;;  

  
  --    TTrroouuvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  ppoouurr  ooppéérreerr  lleess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  dd''uurrggeennccee  eett  ddiirriiggeerr  lleess  ssoouuss--ccoommiittééss;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess  ccaappaacciittééss  eett  ll''ooppéérraattiioonn  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  dd''uurrggeennccee..  
  
  FF))  CCoommiittéé  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  eett  ddee  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  dduu  jjoouurrnnaall  dduu  CClluubb;;  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ppoossttee  iinntteerrnnee;;  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  rréésseeaauu  ttéélléépphhoonniiqquuee;;  
  
  --    TTrroouuvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  ddaannss  llee  jjoouurrnnaall  dduu  CClluubb;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ssuurr  ttoouutteess  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  ssoonn  ccoommiittéé..  
  
  
  GG))  CCoommiittéé  ssoocciiaall  
  



      
  
  --    ÉÉttaabblliirr  uunn  ccaalleennddrriieerr  aannnnuueell  eett  vvooiirr  àà  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaccttiivviittééss  ssoocciiaalleess  dduu  CClluubb;;  
  
  --    TTrroouuvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess--rreessssoouurrcceess  ppoouurr  oorrggaanniisseerr  eett  aanniimmeerr  lleess  aaccttiivviittééss  ssoocciiaalleess;;  
  
  --    RReessppoonnssaabbllee  ddee  ll''aauuttooffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  ssoocciiaalleess;;  
  
  --    VVooiirr  àà  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddeess  pprriixx  ddee  pprréésseennccee,,  ccoommmmaannddiitteess,,  ttrroopphhééeess,,  cceerrttiiffiiccaattss,,  pprriixx  dd''hhoonnnneeuurr,,  

rreemmeerrcciieemmeennttss  ooffffiicciieellss,,  pprriisseess  ddeess  pphhoottooss  ssoouuvveenniirrss,,  eettcc..;;  
  
  --    IInnffoorrmmeerr  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  ssoocciiaalleess  dduu  CClluubb..  



      
  

AARRTTIICCLLEE  44  ::  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  
              DD''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  
  
  
44..0011  RRÉÉUUNNIIOONNSS  
  
  AA))  LLee  CCoonnsseeiill  ddooiitt  tteenniirr  aauuttaanntt  dd''aasssseemmbbllééeess  qquuee  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  llee  CC..AA..,,  oouu  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  pprrééssiiddeenntt,,  oouu  

eennccoorree,,  àà  llaa  ddeemmaannddee    dd''aauu  mmooiinnss  cciinnqquuaannttee  cciinnqq  %%  ((5555%%))  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..    LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddooiivveenntt  
êêttrree  ccoonnvvooqquuééss  aauu  mmooiinnss  ttrrooiiss  ((33))  jjoouurrss  àà  ll''aavvaannccee..  

  
  BB))  EEnn  ccaass  dd''uurrggeennccee,,  aavveecc  ll''aasssseennttiimmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CC..AA..,,  ll''aasssseemmbbllééee  ppeeuutt  êêttrree  tteennuuee  ddaannss  lleess  

hheeuurreess  qquuii  ssuuiivveenntt..    LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  rrééuunniioonn  ddeevvrraa  mmeennttiioonnnneerr  uunn  aavviiss  ddee  mmoottiioonn  uunnaanniimmee  ddee  llaa  
rreennoonncciiaattiioonn  àà  ll''aavviiss  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn..  

  
  CC))  LLoorrss  ddee  cchhaaqquuee  rrééuunniioonn  dduu  CC..AA..,,  ttoouuss  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddooiivveenntt  ffaaiirree  uunn  rraappppoorrtt  ssoommmmaaiirree  ddee  lleeuurrss  

aaccttiivviittééss  ddeeppuuiiss  llaa  ddeerrnniièèrree  rrééuunniioonn  dduu  ccoonnsseeiill..  
  
44..0022  QQUUOORRUUMM  
  
    LLee  qquuoorruumm  ddeess  aasssseemmbbllééeess  dduu  CCoonnsseeiill  eesstt  ddee  cciinnqquuaannttee  cciinnqq  %%    ((5555%%))  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..  
  
44..0033  VVOOTTEE  
  

LLeess  ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ssoonntt  pprriisseess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ssiimmppllee  ddeess  vvooiixx  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  pprréésseennttss..    LLoorrssqquu''iill  yy  
aa  ééggaalliittéé  ddeess  vvooiixx,,  llee  pprrééssiiddeenntt  aa  ddrrooiitt  àà  uunn  vvoottee  pprrééppoonnddéérraanntt..  

  
  
44..0044  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  EETT  EEXXPPUULLSSIIOONN  
  

TToouutt  aaddmmiinniissttrraatteeuurr,,  qquuii  aauurraa  mmaannqquuéé  ttrrooiiss  aasssseemmbbllééeess  ddee  ssuuiittee  ssaannss  eexxccuussee  vvaallaabbllee  aauuxx  yyeeuuxx  dduu  CC..AA..,,  vveerrrraa  
ssoonn  mmaannddaatt  tteerrmmiinnéé  dd''ooffffiiccee..    IIll  eenn  sseerraa  ddee  mmêêmmee  ss''iill  mmaannqquuee  pplluuss  ddee  qquuaattrree  aasssseemmbbllééeess  aauu  ccoouurrss  dd''uunnee  
mmêêmmee  aannnnééee..  

  
CCeeppeennddaanntt,,  aavvaanntt  ddee  pprroonnoonncceerr  llaa  ffiinn  dduu  mmaannddaatt  dduu  mmeemmbbrree  dduu  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ssoonn  
rreemmppllaacceemmeenntt  sseelloonn  ll''aarrttiiccllee  33..0033,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  CC..AA..  ddooiitt,,  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee,,  ll''aavviisseerr  ddee  llaa  ddaattee  eett  
ll''hheeuurree  ddee  ll''aauuddiittiioonn  ddee  ssoonn  ccaass,,  ppoouurr  lluuii  ddoonnnneerr  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree..    AAddvveennaanntt  ssoonn    aabbsseennccee  àà  
cceettttee  aauuddiittiioonn,,  llaa  ddéécciissiioonn  dduu  CC..AA..  ppoouurrrraa  êêttrree  pprriissee  eett  ssaannss  aappppeell..  



      
  

  AARRTTIICCLLEE    55    ::    AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  
  
  
55..0011  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  
  
  LL''aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ccoommpprreenndd  ttoouuss  lleess  mmeemmbbrreess  eenn  rrèèggllee  dduu  CClluubb..  
  
  
55..0022  QQUUOORRUUMM  
  

LLee  qquuoorruumm  dd''uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eesstt  llee  nnoommbbrree  ddee  ddiirreecctteeuurr  éélluu,,  pplluuss  llee  mmêêmmee  nnoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  pplluuss  uunn,,  
oouu  llee  11//1100  ddeess  mmeemmbbrreess  eenn  rrèèggllee..  

  
  
55..0033  VVOOTTEE  
  
  AA))  CChhaaqquuee  mmeemmbbrree  aaccttiiff  aa  ddrrooiitt  àà  uunn  vvoottee..  
  BB))  LLeess  aauuttrreess  ccaattééggoorriieess  ddee  mmeemmbbrreess  oonntt  ddrrooiitt  ddee  ppaarroollee  ssaannss  ddrrooiitt  ddee  vvoottee..  
  CC))  LLee  vvoottee  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn  nn''eesstt  ppaass  aauuttoorriisséé..  
  DD))  LLee  pprrééssiiddeenntt  dd''aasssseemmbbllééee  nn''aa  ppaass  ddrrooiitt  ddee  vvoottee..  
  EE))  LLee  vvoottee  ssee  pprreenndd  àà  mmaaiinn  lleevvééee,,  àà  mmooiinnss  qquuee  llee  vvoottee  sseeccrreett  nnee  ssooiitt  ddeemmaannddéé  ppaarr  llee  ttiieerrss  ((11//33))  ddeess  mmeemmbbrreess  

pprréésseennttss  aayyaanntt  ddrrooiitt  ddee  vvoottee..  
  
  
55..0044  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AANNNNUUEELLLLEE  
  

LL''AA..GG..AA..  ddee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  eesstt  tteennuuee,,  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  ((33))  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  ddaattee  dd’’éécchhééaannccee  ddeess  ccaarrtteess  ddee  mmeemmbbrreess..  
  
  
55..0055  RRÈÈGGLLEESS  
  

LL''aavviiss  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn  eett  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ssoonntt  eennvvooyyééss  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree  ppaarr  ccoouurrrriieerr  àà  cchhaaccuunn  ddeess  mmeemmbbrreess,,  oouu  ppaarr  
uuttiilliissaattiioonn  ddee  mmééddiiaa  rreeccoonnnnuu  aauu  mmooiinnss  ddiixx  ((1100))  jjoouurrss  aavvaanntt  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  dd''uunnee  tteellllee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  

  
LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  sseerroonntt  rrééggiieess  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  ttrraaiittéé  ddee  MMee  VVIICCTTOORR  MMOORRIINN  
""PPrrooccéédduurree  ddeess  aasssseemmbbllééeess  ddéélliibbéérraanntteess""  ccoonnnnuu  ccoommmmuunnéémmeenntt  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  ""CCooddee  MMoorriinn"",,  
  rréévviisséé  ppaarr  MMee  MMiicchheell  DDeelloorrmmee  eenn  11999944..    



      
  
55..0066  OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  DDEE  LL''AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AANNNNUUEELLLLEE  
  
  LL''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ll''AA..GG..AA..  ddooiitt  aauu  mmooiinnss  ccoommpprreennddrree  lleess  ppooiinnttss  ssuuiivvaannttss  ::  
    
  AA))  VVéérriiffiiccaattiioonn  dduu  qquuoorruumm  eett  oouuvveerrttuurree  ddee  ll''aasssseemmbbllééee;;  
  BB))  ÉÉlleeccttiioonn  dd''uunn  pprrééssiiddeenntt  eett  dd''uunn  sseeccrrééttaaiirree  dd''aasssseemmbbllééee;;  
  CC))  RRéégguullaarriittéé  ddee  ll''aavviiss  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn;;  
    
  DD))  LLeeccttuurree  eett  aaddooppttiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aannnnuueellllee;;  
  EE))  RRaappppoorrttss  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss;;  
  FF))  RRaappppoorrtt  dduu  ttrrééssoorriieerr  eett  aaddooppttiioonn  ddeess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss;;  
  GG))  RRaappppoorrtt  dduu  pprrééssiiddeenntt;;  
  HH))  RRaattiiffiiccaattiioonn  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aauuxx  rrèègglleemmeennttss  ggéénnéérraauuxx;;  
  II))        ÉÉlleeccttiioonnss  ::    aa))  NNoommiinnaattiioonn  dd''uunn  pprrééssiiddeenntt  eett  dd''uunn  sseeccrrééttaaiirree  dd''éélleeccttiioonn;;  
          bb))  NNoommiinnaattiioonn  ddeess  ssccrruuttaatteeuurrss;;  
          cc))  ÉÉlleeccttiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..  
  JJ))  VVaarriiaa;;  
  KK))  FFeerrmmeettuurree  ddee  ll''aasssseemmbbllééee..  
  
  
55..0077  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  SSPPÉÉCCIIAALLEE  
  

UUnnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ssppéécciiaallee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnvvooqquuééee  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ppaarr  llee  sseeccrrééttaaiirree,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  CC..AA..,,  oouu  
dduu  11//33  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn,,  ppoouurr  ddiissccuutteerr  ddee  ssuujjeettss  ppaarrttiiccuulliieerrss..    LLeess  rrèègglleess  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn  eett  ddee  
pprrooccéédduurreess  ddee  ll''AA..GG..AA..  ((vvooiirr  aarrttiiccllee  55..0055))  ss''aapppplliiqquueenntt  àà  ll''aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ssppéécciiaallee..  

  
  
55..0088  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  RRÉÉGGUULLIIÈÈRREE  
  

  UUnnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  rréégguulliièèrree  eesstt  tteennuuee,,  aauu  bbeessooiinn,,  àà  tteell  eennddrrooiitt  eett  ddaattee  ffiixxééss  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  
dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn..    LLeess  rrèègglleess  ddee  ll''aarrttiiccllee  55..0055  ss''aapppplliiqquueenntt  àà  ll''AA..GG..RR..,,  àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddee  ll''aavviiss  ddee  ccoonnvvooccaattiioonn  qquuii  
ppoouurrrraa  êêttrree  ccoommmmuunniiqquuéé  aauuxx  mmeemmbbrreess  ppaarr  llee  rréésseeaauu  ttéélléépphhoonniiqquuee..  



      
  

AARRTTIICCLLEE  66  ::  PPRROOCCÉÉDDUURREESS  DD''ÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEESS  
                  AADDMMIINNIISSTTRRAATTEEUURRSS  
  
  
AA))  LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddee  llaa  ccoorrppoorraattiioonn  ssoonntt  éélluuss  ppaarr  ssccrruuttiinn  sseeccrreett  lloorrss  ddee  ll''AA..GG..AA..  ppaarr  eett  ppaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess  aaccttiiffss  

eenn  rrèèggllee,,  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  ddeeuuxx  ((22))  aannss..  
  
BB))  AAffiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  uunn  mmiinniimmuumm  ddee  ppeerrssoonnnneess  eexxppéérriimmeennttééeess  aauu  sseeiinn  dduu  CC..AA..,,  qquuaarraannttee  cciinnqq  %%  ((4455%%))  

aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  éélluuss  lloorrss  ddeess  aannnnééeess  ppaaiirreess  eett  cciinnqquuaannttee  cciinnqq  %%  ((5555%%))  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  éélluuss  lloorrss  ddeess  
aannnnééeess  iimmppaaiirreess..  

  
CC))  LLeess  lleettttrreess  ddee  pprrooccuurraattiioonn  sseerroonntt  aacccceeppttééeess  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  aabbsseenntteess  àà  ll''AA..GG..AA..  eett  ddééssiirraanntt  êêttrree  ccaannddiiddaatteess  aauuxx  

ppoosstteess  dd''aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..    LL''eexxccuussee  dd''aabbsseennccee  ddeevvrraa  êêttrree  vvaallaabbllee  eett  aacccceeppttééee  ppaarr  ll''aasssseemmbbllééee..  
  
DD))  PPeennddaanntt  uunn  aajjoouurrnneemmeenntt  tteemmppoorraaiirree  ddee  ll''AA..GG..AA..  eett  lloorrss  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ccoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  qquuii  ssuuiivvrraa  

ll''éélleeccttiioonn  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  éélliirroonntt  eennttrree  eeuuxx  lleess  ppeerrssoonnnneess  aauuxx  ppoosstteess  ssuuiivvaannttss  ::  PPrrééssiiddeenntt,,  
vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  sseeccrrééttaaiirree,,  ttrrééssoorriieerr,,  ddiirreecctteeuurr..  

  
EE))  LLee  pprrééssiiddeenntt  éélluu  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  ddiissttrriibbuueerr  lleess  ddoossssiieerrss  aauuxx  rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ccoommiittééss  ppeerrmmaanneennttss..  
  
FF))  TToouuss  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  tteennuuss,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  lleeuurr  mmaannddaatt,,  ddee  ttrraannssmmeettttrree  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  qquuii  lleeuurr  ssuuccccèèddeenntt,,  

ttoouutteess  lleess  pprroopprriiééttééss  dduu  CClluubb  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  uuttiilleess  eett  lleess  ddooccuummeennttss  ppeerrttiinneennttss..  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      
  

  
AANNNNEEXXEE  11  

  
CCooddee  dd’’éétthhiiqquuee  dduu  cclluubb  VVEE22CCMMHH..  

  
SSooyyeezz  ccoouurrttooiiss  eett  ddiipplloommaatteess  ddaannss  vvooss  ccoonnvveerrssaattiioonnss..  
IIddeennttiiffiieezz  vvoouuss  ccllaaiirreemmeenntt  eenn  pphhoonnééttiiqquuee  rreeccoonnnnuuee  ddaannss  vvooss  QQSSOO..  
PPaarrlleezz  eenn  eemmppllooyyaanntt  uunnee  bboonnnnee  ttoonnaalliittéé  vvooccaallee,,  ééllooiiggnneezz  llééggèèrreemmeenntt  vvoottrree  mmiiccrroo  ppoouurr  
éévviitteerr  llaa  ssuurr  mmoodduullaattiioonn  aaffiinn  ddee  bbiieenn  ssee  ffaaiirree  ccoommpprreennddrree..  
DDaannss  llee  ddoouuttee,,  lloorrss  dd’’uunnee  ttrraannssmmiissssiioonn,,  ddeemmaannddeezz  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ssiiggnnaall  oouu  ddee  ll’’aaiiddee  àà  
uunnee  aauuttrree  ssttaattiioonn  ssuurr  lleess  oonnddeess..  
TToouutt  aammaatteeuurr  qquuii  ddoonnnnee  uunn  rraappppoorrtt  ddee  ssiiggnnaall  ddooiitt  êêttrree  hhoonnnnêêttee  eett  jjuussttiiffiiccaattiiff  ppoouurr  nnee  ppaass  
iinndduuiirree  cceettttee  ssttaattiioonn  eenn  eerrrreeuurr,,  qquuii  cchheerrcchhee  llee  mmaaxxiimmuumm  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee..  
NNee  ppaass  ddéécclleenncchheerr  uunn  rrééppéétteeuurr  ssaannss  ss’’iiddeennttiiffiieerr  mmêêmmee  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’uunn  tteesstt  ddee  
rréécceeppttiioonn..  
Abstenez vous de faire des communications radio quand votre état ne respecte pas les 
lois et règlements en vigueur. 
RReessppeecctteerr  llee  ‘‘  rrooggeerr  bbeeeepp  ‘‘  ((tteemmppss  ddee  ccoouurrttooiissiiee))..  
Seul le détenteur de la licence radio-amateur peut opérer un radio et il est en tout temps 
le responsable ultime. 
Interdiction d’utiliser les fréquences d’amateurs dans des buts commerciaux (c’est à dire 
qui vous rapporte de l’argent soit par annonces, information, etc). 
Respectez les lois et règlements d’Industrie Canada CIR2. 
Tout utilisateur du lien téléphonique doit être membre du club VE2CMH. 

  Soyez clairs et brefs dans vos liens téléphoniques ‘phone patch’. 
Limitez vos liens téléphoniques  à trois (3) par jours. 
  

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  VVEE22CCMMHH  
  
VVeeuuiilllleezz  ss’’iill  vvoouuss  ppllaaîîtt  bbiieenn  lliirree  vvoottrree  ccooddee  dd’’ééttiiqquuee  eett  ss’’eennggaaggeerr  àà  llee  rreessppeecctteerr,,  eenn  
ssiiggnnaanntt  eenn  bbaass  dduu  ffoorrmmuullaaiirree  eett  rreettoouurrnneerr  llee  ttoouutt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  aavveecc  vvoottrree  ddeemmaannddee  
dd’’aaddhhééssiioonn  ppoouurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ccaarrttee  ddee  mmeemmbbrree..  
  
                  
  
  
SSiiggnnaattuurree  ::  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  



      
  

  
  
AANNNNEEXXEE    22  
  
            CCAARRTTEE  FFAAMMIILLIIAALLEE  VVEE22CCMMHH  
  
  
DDeessccrriippttiioonn  dd’’aacccceessssiibbiilliittéé  ::  
  
    HHoommmmee  //  FFeemmmmee  àà  llaa  mmêêmmee  aaddrreessssee  
    HHoommmmee  //  FFeemmmmee  //  EEnnffaannttss  àà  cchhaarrggee  ((oouu  ééttuuddiiaanntt))  
    HHoommmmee  //  EEnnffaannttss  àà  cchhaarrggee  ((oouu  ééttuuddiiaanntt))  
    FFeemmmmee  //  EEnnffaannttss  àà  cchhaarrggee  ((oouu  ééttuuddiiaanntt))  
  

NN..BB  ::  ttoouuss  ddooiivveenntt  ppoossssééddééss  uunnee  lliicceennccee  ddee  rraaddiiooaammaatteeuurr  aavveecc  lleettttrree  dd’’aappppeell  
                  ((  oouu  ssaannss  lliicceennccee  ddeevveenniirr  mmeemmbbrree  ddee  ssoouuttiieenn  ))..  
  
  

                CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  VVEE22CCMMHH  
    


