
SSRRII  LLAANNKKAA  AAMMEERRIICCAA  AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  OOFF  SSOOUUTTHHEERRNN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA  

  

  

TThhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  

  

((aass  aammeennddeedd  JJuunnee  11,,  22000033))  

  

  

AARRTTIICCLLEE  11..  

  

TThhiiss  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  hheenncceeffoorrtthh  bbee  ccaalllleedd  tthhee  SSrrii  LLaannkkaa  AAmmeerriiccaa  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  SSoouutthheerrnn  

CCaalliiffoorrnniiaa,,  rreeffeerrrreedd  ttoo  hheerreeiinn  aass  tthhee  ““AAssssoocciiaattiioonn””  aanndd  iitt’’ss  aabbbbrreevviiaattiioonn  aass  tthhee  ““SSLLAAAASSCC””  

  

AARRTTIICCLLEE  22..  

  

TThhee  oobbjjeeccttss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  bbee::  

  

  TToo  ffoosstteerr  tthhee  ssppiirriitt  ooff  ffeelllloowwsshhiipp  aammoonngg  iittss    mmeemmbbeerrss..  

  TToo  pprroovviiddee  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall,,  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  

  TToo  ddiisssseemmiinnaattee  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  SSrrii  LLaannkkaa  aanndd  tthhee  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  

CCoommmmuunniittyy  ooff  SSrrii  LLaannkkaann  HHeerriittaaggee..  

  TToo  pprroovviiddee  mmeeaannss  aanndd  mmeeddiiaa  ooff  rreegguullaarr  ssoocciiaall  ccoonnttaacctt..  

  TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  ffuunndd  ffoorr  cchhaarriittaabbllee  ppuurrppoosseess  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheerreeiinn..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  33..  

  

TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  bbee  aa  nnoonn--pprrooffiitt  ssoocciiaall  aanndd  ccuullttuurraall  oorrggaanniizzaattiioonn  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  550011  ((aa))  aanndd  550011  

((cc))  77  aanndd  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee,,  aanndd  sshhaallll  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  sseeppaarraattee  ffuunndd  ffoorr  

cchhaarriittaabbllee  ppuurrppoosseess  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  550011  ((cc))  33  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee..    IItt  sshhaallll  nnoott  bbee  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  

aannyy  ppoolliittiiccaall,,  rreelliiggiioouuss  oorr  ttrraaddee  uunniioonn  oorrggaanniizzaattiioonn..  

  

AARRTTIICCLLEE  44..  

  

TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  eennddeeaavvoorr  ttoo  pprroovviiddee  hhoossppiittaalliittyy  ffoorr  SSrrii  LLaannkkaa  nnaattiioonnaallss  aarrrriivviinngg  iinn  SSoouutthheerrnn  

CCaalliiffoorrnniiaa..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPaaggee  22..  

  

  

55AA..    TThheerree  sshhaallll  bbee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  nnaammeellyy  CCoorrppoorraattee  aanndd  OOrrddiinnaarryy..  

  

CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  tthhoossee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  sshhaallll  hhaavvee  aaggrreeeedd  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  

tthhee  AAssssoocciiaattiioonn,,  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  bbeeeenn  aacccceepptteedd  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  aass  pprroovviiddeedd  hheerreeiinnaafftteerr,,  aanndd  sshhaallll  

hhaavvee  ppaaiidd  tthhee  ssttiippuullaatteedd  dduueess  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  mmeett  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  

aass  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..    AAllll  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrss  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  aatt  AAssssoocciiaattiioonn  EElleeccttiioonnss  aanndd  

mmeeeettiinnggss,,  aanndd  aarree  eelliiggiibbllee  ttoo  hhoolldd  aannyy  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee  iinn  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn..    TToo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  vvoottiinngg  aanndd  

hhoollddiinngg  ooffffiiccee,,  ccuurrrreenntt  yyeeaarrss  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess  sshhoouulldd  bbee  ppaaiidd  bbeeffoorree  tthhee  cclloossee  ooff  nnoommiinnaattiioonnss  aass  

ssppeecciiffiieedd  iinn  AArrttiiccllee  77  AA..  

  

OOrrddiinnaarryy  MMeemmbbeerrss  aarree  tthhoossee  SSrrii  LLaannkkaann  rreessiiddeenntt  iinn  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  wwhhoo  hhaavvee  nnoott  ppaaiidd  uupp  tthhee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ppeerriioodd..    TThheeyy  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  eeiitthheerr  vvoottee  aatt  AAssssoocciiaattiioonn  

mmeeeettiinnggss,,  oorr  hhoolldd  aannyy  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee  iinn  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn..  

  

55BB..    AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  AAssssoocciiaattiioonn  MMeemmbbeerrsshhiipp::  

SShhaallll  bbee  oonn  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  pprrooppoosseedd  aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  

tthhee  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn..  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  aanndd  vvoottee  

ttoo  aacccceepptt  oorr  ddeennyy  mmeemmbbeerrsshhiipp..  

RReejjeecctteedd  AApppplliiccaattiioonnss  mmaayy  bbee  aappppeeaalleedd  bbyy  ((33))  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrss,,  wwhhoo  wwiillll  mmaakkee  aa  ppeerrssoonnaall  

rreepprreesseennttaattiioonn  ((bbyy  tthheeiirr  rreeqquueesstt))  aatt  aa  ssppeecciiaall  eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinngg..  AA  ssuubbsseeqquueenntt  vvoottee  bbyy  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  tthhee  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn..    NNoo  ffuurrtthheerr  aappppeeaall  mmaayy  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  uunnttiill  aa  llaappssee  ooff  ((66))  

mmoonntthhss..  

  

55CC..    TThhee  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  ffoorr  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  $$1100  aanndd  aann  aaddddiittiioonnaall  $$55..0000  ffoorr  tthhee  

ssppoouussee  aanndd  cchhiillddrreenn  uunnddeerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss..  

  

TThhee  CCoorrppoorraattee  LLiiffee  MMeemmbbeerrsshhiipp  ffeeee  sshhaallll  bbee  $$110000..0000  ppaaiidd  iinn  aaddvvaannccee..    SSuucchh  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  nnoott  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  aannyy  aaddddiittiioonnaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ffeeeess  tthheerreeaafftteerr,,  iinncclluuddiinngg  ffoorr  tthhee  ssppoouussee  aanndd  cchhiillddrreenn  

uunnddeerr  1188  yyeeaarrss  ooff  aaggee  wwhhoo  aarree  mmeemmbbeerrss..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPaaggee  33..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  66..    TTHHEE  EEXXEECCUUTTIIVVEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

  

66AA..    TThhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  eexxeeccuuttiivvee  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  

((1111))  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerrss  wwhhoo  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  ttoo  ssppeecciiffiicc  ooffffiicceess  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  aatt  aann  aannnnuuaall  

ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  oorr  aatt  aa  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg..  

  

66BB..    EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  

TThhee  bbooddyy  ooff  ((1111))  eelleecctteedd  ooffffiicceerrss  ccaalllleedd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonnss  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  hhoonnoorraarryy  ooffffiicceess::  PPrreessiiddeenntt,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  SSeeccrreettaarryy,,  TTrreeaassuurreerr,,  MMeemmbbeerrsshhiipp  

SSeeccrreettaarryy,,  SSoocciiaall  SSeeccrreettaarryy,,  EEddiittoorr,,  CCuullttuurraall  SSeeccrreettaarryy,,  RReeccrreeaattiioonn  SSeeccrreettaarryy,,  SSeenniioorr  CCiittiizzeenn  MMeemmbbeerr,,  

aanndd  YYoouutthh  MMeemmbbeerr..  

  

66CC..    MMeeeettiinnggss  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  mmeeeett  aass  oofftteenn  aass  iitt  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy,,  oorr  oonnccee  aa  mmoonntthh,,  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  iinniittiiaatteedd  ttoo  rreeaassoonnaabbllyy  gguuaarraanntteeee  tthhee  eevveennttss,,  ffuunnccttiioonnss  aanndd  ootthheerr  

aaccttiivviittiieess  sscchheedduulleedd  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  aanndd  ttoo  aallssoo  eennssuurree  tthhee  ccoonnttiinnuuiittyy  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn..  

  

TThhee  qquuoorruumm  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  ffiivvee  ((55))  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  

pprreesseenntt..  

  

66DD..    RReeccoorrddss  

TThhee  HHoonnoorraarryy  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  rreeccoorrdd  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ootthheerr  

mmeeeettiinnggss  ((ooffffiicciiaallllyy  ccaalllleedd))  iinn  aa  bbooookk  ooff  mmiinnuutteess..    AA  dduupplliiccaattee  wwiillll  bbee  rreettaaiinneedd  sseeppaarraatteellyy  bbyy  tthhee  

HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeenntt..    

  

AAllll  rreeccoorrddss  aanndd  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  ppaassss  oonn  ttoo  ssuucccceessssiivvee  EExxeeccuuttvvee  CCoommmmiitttteeeess..  

  

TThhee  HHoonnoorraarryy  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aa””PPoolliicciieess  aanndd  PPrroocceedduurreess  MMaannuuaall””,,  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  aallll  

ppoolliicciieess  aanndd  pprroocceedduurreess  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aass  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee..  AAllll  ssuucchh  iitteemmss  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  uuppoonn  aallll  AAssssoocciiaattiioonn  mmeemmbbeerrss  aanndd  ssuucccceeeeddiinngg  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeeess  uunnttiill  ssuucchh  ttiimmee  aass  aa  cchhaannggee  iiss  mmaaddee  bbyy  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee..  

  

66EE..    TTEERRMM  OOFF  OOFFFFIICCEE  

TThhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ffoorr  dduullyy  eelleecctteedd  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  oonnee  ((11))  yyeeaarr  ccoommmmeenncciinngg  

tthhee  11sstt  ddaayy  ooff  tthhee  MMoonntthh  ooff  MMaayy  aanndd  eennddiinngg  oonn  tthhee  3300tthh  ddaayy  ooff  AApprriill  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr,,  oorr  uunnttiill  

ssuucccceessssoorrss  aarree  eelleecctteedd  oorr  iinnssttaalllleedd..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPaaggee  44..  

  

  

66FF..    AAnnyy  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerr  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  hhoolldd  ooffffiiccee  ooff  PPrreessiiddeenntt  ffoorr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  

ccoonnsseeccuuttiivvee  tteerrmmss  ((22  YYeeaarrss)),,  aanndd  sshhaallll  bbeeccoommee  eelliiggiibbllee  ffoorr  rree--eelleeccttiioonn  ffoorr  tthhee  ooffffiiccee  ooff  PPrreessiiddeenntt  oonnllyy  

aafftteerr  aa  llaappssee  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr  ((dduurriinngg  wwhhiicchh  hhee  oorr  sshhee  wwiillll  nnoott  hhoolldd  aannyy  bbuutt  aann  eexx--ooffffiicciioo  ooffffiiccee))..  

  

66GG..    VVaaccaanncciieess  

VVaaccaanncciieess  iinn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  uunneexxppeecctteedd  rreessiiggnnaattiioonn  ((iinn  wwrriittiinngg))  oorr  tthhee  

vvaaccaattiinngg  ooff  tthhee  ooffffiiccee  bbyy  aannyy  ootthheerr  rreeaassoonn,,  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerr,,  

bbyy  tthhee  rreemmaaiinniinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..      AAtt  nnoo  ssttaaggee  dduurriinngg  tthhee  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  tthhee  ccoommmmiitttteeee  ccoonnssiisstt  ooff  lleessss  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss..    IInn  tthhee  

eevveenntt  ooff  aa  vvaaccaannccyy  iinn  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  mmiidd--tteerrmm,,  tthhee  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  wwiillll  aauuttoommaattiiccaallllyy  

ffiillll  tthhaatt  vvaaccaannccyy  aass  PPrreessiiddeenntt..  

  

66HH..    AAtttteennddaannccee  

AAnn  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  MMeemmbbeerr  wwhhoo  aabbsseennttss  hhiimmsseellff,,  wwiitthhoouutt  eexxccuussee,,  ffrroomm  tthhrreeee  ((33))  ccoonnsseeccuuttiivvee  

eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinnggss  ooff  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  aaddeeqquuaattee  nnoottiiccee  ooff,,  wwoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

vvaaccaatteedd  hhiiss  oorr  hheerr  ooffffiiccee..  

  

TThhee  rreemmaaiinniinngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  aafftteerr  rreeaassoonnaabbllee  iinnqquuiirryy,,  ffiillll  tthhee  vvaaccaatteedd  

ooffffiiccee  bbyy  sseelleeccttiinngg  aanndd  aappppooiinnttiinngg  aa  CCoorrppoorraattee  MMeemmbbeerr  wwhhoo  aaggrreeeess  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  

tthhee  ooffffiiccee..  

  

66II..    MMeemmbbeerrss  PPrroo  TTeemm  

IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  bbeeccoommiinngg  lleessss  tthhaann  

tthhrreeee  ((33)),,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll,,  iinn  tthhee  dduullyy  pprreessccrriibbeedd  mmaannnneerr,,  ccaallll  aa  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  ttoo  eelleecctt  

nneeww  ooffffiiccee  bbeeaarreerrss..    AAllll  aappppooiinntteedd  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  mmeemmbbeerrss  pprroo--tteemm  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee  aanndd  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbeeccoommee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  vvaaccaanntt  ooffffiicceess,,  iiff  tthheeyy  ssoo  ddeessiirree..  

  

66JJ..    CCooppiieess  ttoo  MMeemmbbeerrss  

AA  cceerrttiiffiieedd  ccooppyy  ooff  tthhee  rreeccoorrddss,,  ttrraannssaaccttiioonnss  aanndd  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  

ppeerrttaaiinniinngg  ttoo    ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  ssuubbjjeeccttss,,  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  aannyy  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerr  ffoorr  

ppeerruussaall..    TThhee  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerr  rreeqquueessttiinngg  tthhee  ccooppyy  ooff  tthhee  rreeccoorrddss,,  mmuusstt  ddoo  ssoo  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  mmuusstt  

iinnddiiccaattee  tthhee  ssppeecciiffiicc  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  rreeccoorrddss  hhee  ddeessiirreess  aanndd  iinnddiiccaattee  tthhee  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  rreeqquueesstt..  

  

66KK..    RReepprreesseennttaattiioonnss  ffrroomm  mmeemmbbeerrss  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  uuppoonn  rreeqquueesstt,,  aavvaaiill  tthheemmsseellvveess  ttoo  hheeaarr  rreepprreesseennttaattiioonnss  ffrroomm  nnoott  

mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ((33))  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerrss  aatt  aann  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg,,  oonn  ssuubbjjeeccttss  tthhaatt  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  mmuusstt  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ((22))  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  nneexxtt  sscchheedduulleedd  eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinngg..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPaaggee  55..  

  

  

SSuucchh  rreepprreesseennttaattiioonnss  wwiillll  bbee  hheeaarrdd,,  ccoonnssiiddeerreedd,,  ddiissccuusssseedd,,  aanndd  vvootteedd  oonn  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee,,  wwhhoo  wwiillll  dduullyy  rreeccoorrdd  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss..  

  

66LL..    SSuubb  CCoommmmiitttteeeess  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  aappppooiinntt  ssppeecciiffiicc  ssuubb  ccoommmmiitttteeeess  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprrooggrraammss  oorr  

rreeaassoonnss,,  aanndd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  ttiimmee..  

  

66MM..    FFuunnddss  

TThhee  HHoonnoorraarryy  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  rreecceeiivvee,,  ddeeppoossiitt,,  aanndd  ddiissbbuurrssee  aallll  mmoonniieess  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  

ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  aanndd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

  

66NN..    AAllll  ffuunnddss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinn  aann  aaccccoouunntt  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  aatt  aa  

bbaannkk  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  

  

66OO..    AAllll  wwiitthhddrraawwaallss  aanndd  ddiissbbuurrsseemmeennttss  ooff  mmoonniieess  ((oovveerr  $$2255..0000))  sshhaallll  bbee  bbyy  aassssoocciiaattiioonn  cchheecckk  aanndd  

sshhaallll  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHoonnoorraarryy  TTrreeaassuurreerr,,  aanndd  ccoouunntteerr  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHoonnoorraarryy  PPrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  

AAssssoocciiaattiioonn..  

  

66PP..    AAsssseettss  

AAllll  pprrooppeerrttyy  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  oowwnneedd  bbyy  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  HHoonnoorraarryy  

PPrreessiiddeenntt..  

  

HHee//sshhee  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  rreeccoorrddss  aanndd  iinnvveennttoorryy  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy..  

  

AARRTTIICCLLEE  77..  EELLEECCTTIIOONNSS  

  

77AA..  NNoottiiccee  ooff  eelleeccttiioonnss  aanndd  nnoommiinnaattiioonnss..  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  sseenndd  oouutt  ttoo  aallll  CCoorrppoorraattee  aanndd  eelliiggiibbllee  ssttuuddeenntt  mmeemmbbeerrss,,  aatt  lleeaasstt  3300  

ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  aann  aannnnuuaall  oorr  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg,,  aa  nnoottiiccee  ccoonnvveenniinngg  ssuucchh  aa  

mmeeeettiinngg  aanndd  aa  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm  ffoorr  eeaacchh  eelleeccttiivvee  ooffffiiccee..  

  

TThhee  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmmss  sshhaallll  pprroovviiddee  aa  ssppaaccee  ffoorr  tthhee  nnaammee,,  aaddddrreessss,,  aanndd  ssiiggnnaattuurree  ooff  tthhee  CCoorrppoorraattee  

mmeemmbbeerr  bbeeiinngg  nnoommiinnaatteedd..  NNoommiinnaattiioonn  ffoorrmmss  ((ccoommpplleetteedd))  sshhaallll  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  HHoonnoorraarryy  

SSeeccrreettaarryy  nnoo  llaatteerr  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  aannnnuuaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  oorr  tthhee  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  

mmeeeettiinngg..  

  

77BB..    CCaannddiiddaatteess  

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  pprreeppaarree  aa  lliisstt  ooff  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  

nnoommiinnaatteedd  aanndd  aarree  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  nneexxtt  tteerrmm..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPaaggee  66..  

  

  

AAllll  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  aacccceepptt  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  aanndd  iinnddiiccaattee  tthheeiirr  aacccceeppttaannccee  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  bbyy  aaffffiixxiinngg  

tthheeiirr  ssiiggnnaattuurree  ttoo  tthhee  nnoommiinnaattiioonn  ffoorrmm..  

  

TThhee  lliisstteedd  nnoommiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  mmaaiilleedd  ttoo  aallll  eelliiggiibbllee  mmeemmbbeerrss,,  aatt  lleeaasstt  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  

eelleeccttiioonn  mmeeeettiinngg..  

  

77CC..    EElleeccttiioonn  MMeeeettiinngg  

AAtt  tthhee  aannnnuuaall  oorr  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  ((eelleeccttiioonn)),,  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprreesseenntt  wwiillll  eelleecctt  tthhrreeee  ((33))  

eelleeccttiioonn  ssuuppeerrvviissoorrss  ttoo  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  eelleeccttiioonn..  

  

TThheeyy  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  ttaasskk  ooff  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  eelleeccttiioonn  bbyy  sseeccrreett  bbaalllloott  aanndd  rreeppoorrttiinngg  tthhee  

rreessuullttss  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..    TThhee  eelleeccttiioonn  ssuuppeerrvviissoorrss  wwiillll  eelleecctt  aa  cchhaaiirrmmaann  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  ffrroomm  

aammoonngg  tthheemm..  

  

AAllll  eelleeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ffoorrmmss  wwiillll  bbee  ttuurrnneedd  oovveerr  ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  bbyy  tthhee  oouuttggooiinngg  

SSeeccrreettaarryy  pprriioorr  ttoo  tthhee  eelleeccttiioonn..  

  

77DD..    AAllll  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  ooffffiicceess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmuusstt  bbee  pprreesseenntt  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg..  NNoo  

aabbsseenntteeee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  ffoorr  eelleeccttiioonn..  

  

77EE..    NNoo  aabbsseenntteeee  bbaalllloottss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..    VVoottiinngg  wwiillll  bbee  oonnllyy  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  

mmeeeettiinngg..  

  

AARRTTIICCLLEE  88..    MMEEEETTIINNGGSS  

  

88AA..    MMeetthhoodd  

AAllll  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  bbyy  nnoottiicceess  mmaaiilleedd  oorr  sseenntt  oouutt  iinn  

aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  aaddddrreesssseess  oonn  tthhee  ccuurrrreenntt  lliisstt  ooff  mmeemmbbeerrss..  

  

88BB..    NNUUMMBBEERR  

AAtt  lleeaasstt  oonnee  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  aannnnuuaallllyy  aatt  wwhhiicchh  tthhee  aaggeennddaa  sshhaallll  iinncclluuddee::  

  

11..  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  llaasstt  yyeeaarr..  

22..  SSttaatteemmeenntt  ooff  AAccccoouunnttss  

33..  EElleeccttiioonn  ooff  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aass  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  tthhee  nneeww  tteerrmm  iiff  ooffffiicceess  aarree  vvaaccaatteedd  

bbyy  eenndd  ooff  tteerrmm  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn..  

44..  AAnnyy  ssppeecciiaall  rreessoolluuttiioonnss  bbyy  aannyy  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  aarree  ggiivveenn,,  aatt  lleeaasstt  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  

ddaayyss  nnoottiiccee  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn..    NNoo  uunnsscchheedduulleedd  bbuussiinneessss  wwiillll  bbee  

eenntteerrttaaiinneedd  aatt  aannyy  mmeeeettiinngg..  

  

88CC..    QQuuoorruumm  

TThhee  qquuoorruumm  ffoorr  aann  aannnnuuaall  oorr  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  tthhiirrttyy  ((3300))  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerrss  

pprreesseenntt..  

  

  

  

  

  



  

PPaaggee  77..  

  

  

AARRTTIICCLLEE  99..    AAMMEENNDDMMEENNTTSS  AANNDD  VVOOTTEESS  OOFF  NNOO  CCOONNFFIIDDEENNCCEE  

  

99AA..  MMEETTHHOODD  

AAnnyy  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  rreessoolluuttiioonnss  oorr  mmoottiioonnss  ooff  nnoo  ccoonnffiiddeennccee  sshhaallll  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  iinn  wwrriittiinngg..  TThhee  pprrooppoosseedd  rreessoolluuttiioonn  oorr  mmoottiioonn  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  

bbyy  aatt  lleeaasstt  ffiifftteeeenn  ((1155))  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerrss..  

  

99BB..    UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aa  rreessoolluuttiioonn  oorr  mmoottiioonn,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  CCoorrppoorraattee  mmeemmbbeerrss,,  

tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  iimmmmeeddiiaatteellyy  iinniittiiaattee  aaccttiioonn  ttoo  ccoonnvveennee    aa  ssppeecciiaall  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  

wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss..  

  

99CC..    AAmmeennddmmeennttss  ttoo,,  oorr  rreeppeeaall  ooff  aannyy  aarrttiiccllee  oorr  sseeccttiioonn  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  sshhaallll  rreeqquuiirree  tthhee  ssaammee  

pprroocceessss  ooff  eennaaccttmmeenntt..  

TThhee  aacccceeppttaannccee  ooff  aa  mmoottiioonn,,  rreessoolluuttiioonn,,  oorr  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  aa  

mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  ttwwoo  tthhiirrddss  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..  

  

AARRTTIICCLLEE  1100..    DDOONNAATTIIOONNSS,,  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS,,  GGRRAANNTTSS  

  

1100AA..    UUnnlleessss  ccaatteeggoorriiccaallllyy  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  aa  ppaarrttiiccuullaarr  rreeaassoonn,,  eevveenntt  oorr  pprrooggrraamm,,  aallll  ddoonnaattiioonnss,,  

ccoonnttrriibbuuttiioonnss,,  aanndd//oorr  ggrraannttss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  aa  sseeppaarraattee  aaccccoouunntt  ((ssaavviinnggss))  aass  aa  rreesseerrvvee  ffuunndd  

((bbuuiillddiinngg,,    eeqquuiippmmeenntt,,  eettcc..))..      TThheessee  ffuunnddss  wwiillll  nnoott  bbee  uuttiilliizzeedd  ttoo  ssuubbssiiddiizzee,,  ppuurreellyy  ssoocciiaall  oorr  ssppoorrttss  

aaccttiivviittiieess..  

  

AARRTTIICCLLEE  1111..    PPRROOCCEEDDUURREE  

  

  

1111AA..    NNoott  wwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  aabboovvee  aarrttiicclleessooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  tthhee  ffiinnaall  aauutthhoorriittyy  iinn  mmaatttteerrss  

ccoonncceerrnniinngg  pprrooppeerr  pprroocceedduurree  aatt  mmeeeettiinnggss,,  wwiillll  bbee  aass  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  ““RRoobbeerrtt’’ss  RRuulleess  ooff  OOrrddeerr  aanndd  

PPaarrlliiaammeennttaarryy  PPrroocceedduurree””..  AA  ccooppyy  ooff  tthhiiss  bbooookk  wwiillll  bbee  rreettaaiinneedd  bbyy  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn’’ss  HHoonnoorraarryy  

SSeeccrreettaarryy,,  bbrroouugghhtt  ttoo  aallll  mmeeeettiinnggss  aanndd  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  rreeffeerrrraall  wwhheenn  nneecceessssaarryy..  

  

AARRTTIICCLLEE  1122..    TTRRUUSSTT  FFUUNNDD  

  

1122AA..    TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  TTrruusstt  FFuunndd  ffoorr  cchhaarriittaabbllee  ppuurrppoosseess  wwhhiicchh  

qquuaalliiffiieess  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  550011  CC33  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee  aanndd  SSeeccttiioonn  2233770011dd  ooff  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  

RReevveennuuee  aanndd  TTaaxxaattiioonn  CCooddee,,  aanndd  ddoonnaattiioonnss  ttoo  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  ttaaxx  ddeedduuccttiibbllee  ttoo  tthhee  ddoonnoorrss..  

  

1122BB..    TThhee  TTrruusstt  FFuunndd    sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  iittss  oowwnn  bbaannkk  aaccccoouunntt  aanndd  iittss  oowwnn  bbooookkss  ooff  aaccccoouunnttiinngg  rreeccoorrddss..  

  

1122CC..    TThhee  TTrruusstt  FFuunndd  sshhaallll  bbee  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  aa  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ffiivvee  ((55))  ppeerrssoonnss  

aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn,,  wwhhoo  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  hheenncceeffoorrtthh  aass  tthhee  

““TTrruusstteeeess””..  

  

  

  

  

  



PPaaggee  88..  

  

  

TThhee  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd,,  aanndd  sshhaallll  sseerrvvee  aa  mmaaxxiimmuumm  tteerrmm  ooff  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss,,  bbeeiinngg  eelliiggiibbllee  

aaggaaiinn  aafftteerr  tthhee  llaappssee  ooff  oonnee  yyeeaarr..  

  

1122DD..    TThhee  ooppeerraattiinngg  pprroocceedduurreess  ooff  tthhee  TTrruusstt  FFuunndd  sshhaallll  bbee  ddeelliinneeaatteedd  iinn  aa  ““TTrruusstt  FFuunndd  PPrroocceedduurreess  

MMaannuuaall””  wwhhiicchh  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  ddeettaaiilleedd  pprroocceedduurreess  ffoorr  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  TTrruusstt  

FFuunndd..    TThhee  pprroocceedduurreess  sshhaallll  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..    AAllll  cchhaannggeess  

sshhaallll  bbee  eexxeeccuutteedd  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr..    AAllll  pprroocceedduurreess  ssoo  aaddoopptteedd  sshhaallll  bbee  bbiinnddiinngg  oonn  tthhee  TTrruusstteeeess  

wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  aannyy  aanndd  aallll  TTrruusstt  FFuunndd  ooppeerraattiioonnss..  

  

AARRTTIICCLLEE  1133..    YYOOUUTTHH  LLEEAAGGUUEE  

  

1133AA..    TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aa  YYoouutthh  LLeeaagguuee  ffoorr  tthhee  YYoouutthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

AAssssoocciiaattiioonn..  

  

1133BB..    TThhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee’’ss  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  ccoonnffoorrmm  wwiitthh  aallll  tthhee  AArrttiicclleess  ooff  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aass  

aapppplliiccaabbllee  aanndd  wwiitthhoouutt  eexxcceeppttiioonn  uunnlleessss  aass  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn..  

  

1133CC..    TThhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee  sshhaallll  hhaavvee  iittss  oowwnn  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  mmeemmbbeerrss  dduullyy  eelleecctteedd  bbyy  iittss  

mmeemmbbeerrsshhiipp..  

  

1133DD..    TThhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee  aanndd  iittss  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  ffuunnccttiioonn  iinn  aa  sseemmii--aauuttoonnoommoouuss  mmaannnneerr  uunnddeerr  tthhee  

aauussppiicceess  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  aanndd  iittss  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ssuucchh  tthhaatt  iitt  sshhaallll  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhiiss  

CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  rruulleessaanndd  rreegguullaattiioonnss  sseett  ffoorrtthh  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  

CCoommmmiitttteeee..  

  

1133EE..    TThhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee  aanndd  iittss  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ddrraaww  uupp  iittss  oowwnn  CCoonnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  iinn  

ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  sshhaallll  ffuunnccttiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  tthheerreeooff..  

  

1133FF..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee  sshhaallll  ddeessiiggnnaattee  iittss  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  ttoo  aacctt  aass  aa  lliiaassoonn  

bbeettwweeeenn  tthhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee  aanndd  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffaacciilliittaattee  ggoooodd  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  

1133GG..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee  oovveerr  aallll  rruulleess,,  rreegguullaattiioonnss,,  aaccttss,,  aanndd  

aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  YYoouutthh  LLeeaagguuee  iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  jjuusstt  ccaauussee  bbee  pprreesseenntt..    SSuucchh  aaccttiioonn  sshhaallll  oonnllyy  bbee  

ttaakkeenn  iinn  eexxttrreemmee  ccaassee  aanndd  sshhaallll  bbee  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhiiss  ccllaauussee  aanndd  sshhaallll  nnoott  uunnjjuussttllyy  

vviioollaattee  tthhee  aauuttoonnoommyy  ggrraanntteedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  1133DD  hheerreeiinn..  

  

AAmmeennddmmeenntt  DDaatteedd::  JJuunnee  11,,  22000033  

  

  

SSiiggnneedd  bbyy::  

  

  

JJaayyaamm  RRuuttnnaamm        AAlleexx  PPeerreerraa      PPaalliitthhaa  PPeellppoollaa  

PPrreessiiddeenntt        VViiccee  PPrreessiiddeenntt      SSeeccrreettaarryy  

  

  

  

  


