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Յօդ. 7.1
Ծանօթ բ - Մասնաճիւղի Ներկայացուցչական Ժողովի դիւանին մաս չեն կարող
կազմել խորհրդակցական ձայնով հրաւիրւած ժողովականները, ժողովի հրաւիրւած
վարչութեան եւ գերադաս վարչութիւնների ներկայացուցիչներն ու անդամները
Ծանօթ գ. Դիւանին մաս չեն կարող կազմել նոյն ժողովին հաշւետու
մարմինների անդամները:

Article 7.1
Note B - Guests invited as advisors, members of the Chapter Executive Board, any board
members and representatives that have authority over the chapter’s executive board can not be
elected as members of Divan (i.e., presiding officers of the meeting, namely the chairman(men)
and the secretary(ies)) of the Chapter Representatives Meeting.
Add: Note C – Members of accountable bodies to the same meeting cannot serve as the
presiding officers of the meeting (i.e., member of Divan)

////
Յօդ. 7.4
Ծանօթ գ. Մասնաճիւղի Վարչութեան մէջ ընտրւելու համար
նախընտրելի է, որ թեկնածու անդամը փորձառութիւն ունենցած լինի
Բաժանմունքի Վարիչ Մարմնում, Մասնաճիւղի մակարդակի որեւէ
յանձնախմբում կամ ՀՄԸՄի որեւէ ղեկավար պաշտօնում:

Article 7.4
Note C – Chapter Board member candidates are preferred to have experience as member of a
Division Executive Committee or any Chapter level committee, or has relevant leadership
position experience in Homenetmen.
////

Յօդ. 13.3
Մասնաճիւղի Վարչութիւնը կը նշանակի Թեկնածուներ Առաջադրող
Յանձնախում բ որը բաղկացած կը լինի բազմազան անդամներից հաշվի
առնելով իրենց տարիքի, սեռի, անդամակցութեան տարիների եւ
ղեկավարականփորձառութեան հաւասարակշռութիւնը։ Այս
Յանձնախումբը`
• կ ընտրի իր ատենապետն ու քարտուղարը
• կ վերանայի թեկնածուընտրելու չափանիշները
• Մասնաճիւղի Վարչութեան կը ներկայացնի նւազագոյնը երեք
թեկնածուներ
• կ խորհրդակցի Մասնաճիւղի Վարչութեան հետ, թեկնածուների
ընտրութեան եւ չափանիշների մասին
• Կ պահի թեկնածուներ ի ցանկ յետագայ քննարկման համար

Article 13.3
Chapter Executive Board (CEB) appoints a Nominating Committee, comprised of a diverse
group of members with a balanced consideration of their age, gender, membership years and
leadership experience. This committee will:
•
•
•
•
•

Elect a chairman and a secretary
Review the nomination and selection criteria
Nominate a minimum of three members to CEB
Advise the CEB on candidates and the selection criteria
Maintain the list candidates for future consideration

////

