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PPAARRTT  11--DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  
  

((11))  IInn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn::  
  

““TThhee  LLeeaagguuee””  mmeeaannss  ““TThhee  NNSSWW  PPeettaannqquuee  LLeeaagguuee””..  aann  
IInnccoorrppoorraatteedd  aassssoocciiaattiioonn  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  PPeettaannqquuee  
FFeeddeerraattiioonn  AAuussttrraalliiaa  
  
““OOrrddiinnaarryy  mmeemmbbeerr””  mmeeaannss  aa  ddeelleeggaattee  ooff  aa  mmeemmbbeerr  CClluubb  oorr  ooff  tthhee  
AAPPUUCC  ootthheerr  tthhaann  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ““EExxeeccuuttiivvee””  aass  ppeerr  aarrtt..1144..11  
  
““AAGGMM””  mmeeaannss  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  
  
““SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg””  mmeeaannss  aa  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ootthheerr  tthhaann  
tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg((AAGGMM))  
  
““PPFFAA””  mmeeaannss    PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn    AAuussttrraalliiaa  
  
  ““AAPPUUCC””..  MMeeaannss  AAuussttrraalliiaann  PPeettaannqquuee  UUmmppiirree  CCoommmmiitttteeee,,  
  

NNoottee  11..  RRuulleess  nnoott  ccoovveerreedd  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  aarree  ssuupppplleemmeenntteedd  bbyy                                                                      
tthhee    CCoonnssttiittuuttiioonn    PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn  AAuussttrraalliiaa..  
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PPAARRTT  22--CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
11..00            NNAAMMEE  

..  TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  ““TTHHEE  NNSSWW  PPEETTAANNQQUUEE  LLEEAAGGUUEE””  

..  TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  sshhaallll  bbee  cclleeaarrllyy  ddiissppllaayyeedd  oouuttssiiddee  iittss  ooffffiicceess  
oorr  aannyy      ootthheerr  ppllaaccee  wwhheerree  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  iiss  ccaarrrriieedd  oouutt..  

..  TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  sshhaallll  aallssoo  ffiigguurree  pprroommiinneennttllyy  oonn  aallll  ssttaattiioonnaarryy  
uusseedd  iinn  rreellaattiioonnss  ttoo  aannyy  ccoorrrreessppoonnddeennccee  oorriiggiinnaattiinngg  ffrroomm  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn..  

22..00  OOBBJJEECCTTSS  

22..11  TThhee  oobbjjeeccttss  ooff  tthhee  TThhee  LLeeaagguuee  aarree::--  

((aa))TToo  aaddmmiinniisstteerr  aanndd  ccoo--oorrddiinnaattee  PPeettaannqquuee  ccoommppeettiittiioonnss  iinn  NNSSWW  

((bb))  ttoo  pprroommoottee  tthhee  ggaammee  ooff  PPeettaannqquuee  iinn  NNSSWW  

((cc))  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aann  aaffffiilliiaattiioonn  wwiitthh  PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn  AAuussttrraalliiaa  

((dd))  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  rruulleess  ooff  PPeettaannqquuee  aarree  oobbsseerrvveedd  aanndd  
aapppplliieedd  ttoo  aallll  ccoommppeettiittiioonnss  oorrggaanniizzeedd  aanndd//oorr  rraattiiffiieedd  bbyy  tthhee  LLeeaagguuee//PPFFAA....  

((ee))  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  OOffffiicciiaall  RRuulleess  ooff  tthhee  ggaammee  ooff  PPeettaannqquuee  aarree  aallssoo  
aapppplliieedd  ttoo  tthhee  uummppiirriinngg..  

                    
                      ((ff))TToo  aassssiisstt  iinn  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  nneeww  PPeettaannqquuee  CClluubbss  wwhheenn  rreeqquuiirreedd..  
  
22..22              TThhee  LLeeaagguuee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ddoo  aallll  tthhiinnggss  ccoonnssiiddeerreedd  
  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  wweellffaarree  ,,pprrootteeccttiioonn  aanndd  bbee    hheellppffuull  ttoo  iittss  mmeemmbbeerrss  ,,ffoorr  
  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeenntt  ooff    aallll  oobbjjeeccttss  ccoovveerreedd  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
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33..00  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  
  
33..11    AAllll  PPeettaannqquuee  CClluubbss  iinn  NNSSWW  aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  NNSSWW  

PPeettaannqquuee  LLeeaagguuee  aanndd  PPFFAA  aass  ppeerr  PPFFAA  bbyy--llaawwss..  HHoowweevveerr  ttoo  ssaattiissffyy  lleeggaall  
aanndd  AASSIICC  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd,,  ttoo  ffaacciilliittaattee  PPFFAA  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprroocceesssseess  ,,  
mmuusstt  ffiillll  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  PPFFAA  oonn  tthhee  
ffoorrmmss  pprreessccrriibbeedd  aatt  aattttaacchhmmeenntt  11  ooff  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  sscchheedduullee  11  ooff  tthhee  
PPFFAA  CCoonnssttiittuuttiioonn  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissooss;;  
((aa))TThhee  CClluubb  mmuusstt  hhaavvee  oonn  iittss  rreeggiisstteerr  ooff  mmeemmbbeerrss  aatt  lleeaasstt  
  66((ssiixx))  sseenniioorr  lliicceennsseedd    ppllaayyeerrss  aass  ppeerr    rruulleess  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  
PPFFAA  BByy--LLaawwss  ..  
((bb))  CClluubbss  mmuusstt  bbee  aaffffiilliiaatteedd  aanndd  kkeeeepp  aann  aaffffiilliiaattiioonn  wwiitthh  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  
PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn    AAuussttrraalliiaa  aatt  aallll  ttiimmeess..  

33..22    AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  llooddggeedd  wwiitthh  tthhee  LLeeaagguuee  SSeeccrreettaarryy    oonn  
tthhee  pprreessccrriibbeedd  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  ..((sseeee  33..11..))  

33..33  AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  mmuusstt  bbee  nnoommiinnaatteedd    aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  
ttwwoo((22))  ootthheerr  ffiinnaanncciiaall  MMeemmbbeerr  CClluubbss  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  

33..44  AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee    SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee..  
33..55          TThhee  LLeeaagguuee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  aaddvviissee  tthhee  ssuucccceessssffuull  ((oorr  ootthheerrwwiissee))aapppplliiccaanntt((ss))  

aaccccoorrddiinnggllyy  aanndd  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  tthhee  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeeess  aanndd  aannyy  rreelleevvaanntt  aannnnuuaall  
ffeeeess  wwiillll  bbee  mmaaddee..  

33..66          UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  ffeeeess,,  tthhee  ssuucccceessssffuull  aapppplliiccaanntt((ss))  wwiillll  bbee  aaddmmiitttteedd  
aass  aa  nneeww  mmeemmbbeerr  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  PPFFAA,,  tthheeiirr  nnaammee((ss))iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
““RReeggiisstteerr  ooff  MMeemmbbeerrss””  bbooookk  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy..  

  
  
44..00      CCEESSSSAATTIIOONN  OOFF  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  
  
44,,11      AA  mmeemmbbeerr  CClluubb  cceeaasseess  ttoo  bbee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  iiff;;  
              ((aa))  tthhee  mmeemmbbeerr  CClluubb  rreessiiggnnss  mmeemmbbeerrsshhiipp  
                        ((bb))  tthhee  mmeemmbbeerr  CClluubb  cceeaasseess  ttoo  ooppeerraattee  aass  aa  PPeettaannqquuee  CClluubb..  
              ((cc))  tthhee  mmeemmbbeerr  CClluubb  iiss  eexxppeelllleedd  ffrroomm  tthhee  LLeeaagguuee  //  PPAA  aass  ppeerr  AArrtt..77  
                          ppaarraa  11--44  

  ((ee))  TThhee  mmeemmbbeerr  CClluubb  iiss  iinn  ddeeffaauulltt  ooff  tthhee  aannnnuuaall  ssuubbssccrriippttiioonn  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee  
aafftteerr  3300  ddaayyss  ooff  iittss  dduuee  ddaattee..  

44..22  SShhoouulldd  aa  mmeemmbbeerr  CClluubb  cceeaasseess  mmeemmbbeerrsshhiipp  iittss  mmeemmbbeerrss  wwiillll  bbee  ggiivveenn  oonnee((11))  
mmoonntthh  ttoo  ttrraannssffeerr  iittss  lliicceennssee  ttoo  aannootthheerr  aaffffiilliiaatteedd  CClluubb..    

            
  
  
  
  
  



  55  

  
  
  
55  00    RREEGGIISSTTEERR  OOFF  MMEEMMBBEERRSS  
  
55..11..  TThhee  LLeeaagguuee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  kkeeeepp  aa  rreeggiisstteerr    ooff  aallll  mmeemmbbeerr  cclluubbss  ooff  tthhee  
                      LLeeaagguuee..  
55..22  TThhee  RReeggiisstteerr  ooff  mmeemmbbeerr  cclluubbss  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  uuppddaatteedd  
                        iinnffoorrmmaattiioonn;;--  
                ((aa))    NNaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  aallll  mmeemmbbeerr  cclluubbss  

((bb))  TThhee  ddaattee  aanndd  ppllaaccee  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb  wwaass  aacccceepptteedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee      
LLeeaagguuee  aanndd      PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn  AAuussttrraalliiaa..  

((cc  ))    AAnn  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  tthhee  nnaammeess  ooff  aallll  lliicceennsseedd  ppllaayyeerrss,,  mmeemmbbeerrss  ooff  aa  
ccuurrrreenntt  aaffffiilliiaatteedd  CCll;;uubb,,,,tthheeiirr    lliicceennssee    nnuummbbeerr  aanndd  tthhee  ddaattee  ooff  aapppprroovvaall  
((cc))  AAnn  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivveess  ooff  eeaacchh  mmeemmbbeerr  CClluubb  iinn  

NNSSWW..  
((ee))  TThhee  RReeggiisstteerr  wwiillll  bbee  kkeepptt  aatt  tthhee  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  ccaann  
bbee  aacccceesssseedd  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  bbyy  aann  aauutthhoorriizzeedd    mmeemmbbeerr  ooff  aa  mmeemmbbeerr  cclluubb  ooff  
tthhee  LLeeaagguuee,,  aafftteerr  pprriioorr  aarrrraannggeemmeennttss  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy..  

  
  
66..00..  FFEEEESS  AANNDD  SSUUBBSSCCRRIIPPTTIIOONN    
  
66..11            TThhee  LLeeaagguuee  FFiinnaanncciiaall  yyeeaarr  iiss  ffrroomm  11  JJaannuuaarryy  ttoo  3311  DDeecceemmbbeerr..  
66..22..  OOnn  aaddmmiissssiioonn  MMEEMMBBEERR  CCLLUUBBSS  sshhaallll    ppaayy  aann  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeee,,  ddeetteerrmmiinneedd  

bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  LLeeaagguuee  AAGGMM..  
66..33          AAnnnnuuaall  aanndd  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeeess  aarree  ppaayyaabbllee  bbeeffoorree  3300  JJuunnee  eeaacchh  ccaalleennddaarr      
  yyeeaarr    aafftteerr  wwhhiicchh  ddaattee  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  uunnffiinnaanncciiaall  aanndd  
  wwiillll  nnoott    bbee    eelliiggiibbllee  ttoo  vvoottee  oonn  aannyy  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  ddiissccuusssseedd  aatt    aannyy    
  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee    LLeeaagguuee  ..  
66..44          AA  ffuurrtthheerr  3300  ddaayyss  ggrraaccee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb  ttoo  bbeeccoommee  
                    ffiinnaanncciiaall    aafftteerr    wwhhiicchh  ttiimmee  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  
                      rreessiiggnneedd..  
66..55            TThhee  mmeemmbbeerr  cclluubb  mmaayy  rree--aappppllyy  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  aatt  aannyy  ttiimmee  aafftteerr  6600  ddaayyss  

ooff  tthhee  eexxppiirryy  ddaattee,,  hhoowweevveerr  mmuusstt  ffiillll  aa  nneeww  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  ppaayy  tthhee  
rreelleevvaanntt  aapppprroopprriiaattee  ffeeeess..  
ii..ee  aa  nneeww  aaffffiilliiaattiioonn  ffeeee  aanndd  aannyy  ootthheerr  rreelleevvaanntt  ffeeeess  aapppplliiccaabbllee..  

  
  
  
77..00      DDIISSCCIIPPLLIINNIINNGG  OOFF  MMEEMMBBEERRSS  
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77..11  AA  ccoommppllaaiinntt  mmaayy  bbee  llooddggeedd  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee    
bbyy  aannyy  mmeemmbbeerr  cclluubb  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  aaggaaiinnsstt  aannootthheerr  mmeemmbbeerr  cclluubb  oorr  lliicceennsseedd  
ppllaayyeerrss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  iinncciiddeenntt((ss))  dduurriinngg  ccoommppeettiittiioonnss  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  
LLeeaagguuee  iiff  iinn  tthheeiirr  ooppiinniioonn::--  
((aa))  aa  mmeemmbbeerr  cclluubb((ss))  oorr  aa  lliicceennsseedd  ppllaayyeerr((ss))  hhaavvee  rreeffuusseedd  oorr  nneegglleecctteedd  ttoo  
ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rruulleess  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
((bb))    tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb((ss))  oorr  tthhee  lliicceennsseedd  ppllaayyeerr((ss))  hhaass  ppeerrssiisstteennttllyy  aanndd  
wwiillllffuullllyy  aacctteedd  iinn  aa  mmaannnneerr  ddeettrriimmeennttaall  aanndd  ddiissrruuppttiivvee  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee..  

77..22  OOnn  rreecceeiivviinngg  tthhee  ccoommppllaaiinntt,,  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  mmuusstt  ggiivvee  tthhee  
mmeemmbbeerr  cclluubb  oorr  tthhee  lliicceennsseedd  ppllaayyeerr  ooff  aa  mmeemmbbeerr  cclluubb  tthhrroouugghh  tthhee  CClluubb’’ss  
SSeeccrreettaarryy    1144  ddaayyss  ttoo  rreeppllyy  ttoo  tthhee  ccoommppllaaiinntt  

77..33  TThhee  LLeeaagguuee  wwiillll  ddeeaall  wwiitthh  aannyy  ccoommppllaaiinnttss  aass  ppeerr  PPFFAA  DDiisscciipplliinnaarryy  
pprroocceedduurreess  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  iittss  DDiisscciipplliinnaarryy  PPoolliiccyy    

77..44  TThhee  PPFFAA  DDiisscciipplliinnaarryy  PPoolliiccyy  DDooccuummeennttss  mmaayy  bbee  vviieewweedd  oonn  tthhee  PPFFAA  aanndd  
LLeeaagguuee  wweebbssiitteess..  

  
88..00    RRIIGGHHTTSS  OOFF  AAPPPPEEAALL                  
  
88..11    AA  mmeemmbbeerr  cclluubb  oorr  lliicceennsseedd  ppllaayyeerr    mmaayy  aappppeeaall  ttoo  hhaavvee  hhiiss//hheerr  ccaassee  hheeaarrdd  

bbyy  aa  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  wwiitthhiinn  77  ddaayyss  aafftteerr  nnoottiiccee  ooff  tthhee  
rreessoolluuttiioonn  iiss  sseerrvveedd  oonn  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb..  

88..22    RRuulleess  ggoovveerrnniinngg  tthhee  ccaalllliinngg  ooff  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeee//GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  aappppllyy  
((sseeee  AArrtt  1111..00  ttoo  1111..55))  

88..33  TThhee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb  oorr  lliicceennsseedd  ppllaayyeerr  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssttaattee  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ccaasseess  oorraallllyy  oorr  iinn  wwrriittiinngg  ,,oorr,,  bbootthh..  

88..44            DDeelleeggaatteess  ooff    mmeemmbbeerr  cclluubbss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg,,  aarree  ttoo  vvoottee  bbyy  sseeccrreett  
bbaalllloott  oonn  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  wwhheetthheerr  tthhee  rreessoolluuttiioonn  sshhoouulldd  bbee  ccoonnffiirrmmeedd  oorr  
rreevvookkeedd..  

88..55    NNoo  pprrooxxyy  vvootteess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  
88..66    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppuutt  aa  ssppeecciiaall  rreessoolluuttiioonn  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  

ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  tthhee  rreessoolluuttiioonn..  
  
99..00      MMEEEETTIINNGGSS  
    
99..11  WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rruulleess  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  tthheerree  aarree  ffoouurr  ((44))  ccaatteeggoorriieess  ooff    

MMeeeettiinnggss;;  
                    ((aa))  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall..((AAGGMM))  

      ((bb))  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  
            ((cc  ))  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeee  
    ((dd))    SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  

  
1100..00      AANNNNUUAALL  GGEENNEERRAALL  MMEEEETTIINNGG..  
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1100..11  TThhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg((AAGGMM))  sshhaallll  bbee  hheelldd    nnoo  llaatteerr  tthhaann  3300  JJuunnee  
eeaacchh  yyeeaarr    aatt  ssuucchh  ppllaaccee  aanndd  ddaattee  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  mmaayy  ddeecciiddee..  

1100..22    GGeenneerraall  BBuussiinneessss  ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd  aatt  tthhee  AAGGMM  wwiillll  bbee  
                      ((aa))  TToo  ccoonnffiirrmm  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  pprreecceeddiinngg  AAGGMM  ..  

((bb))  TToo  ccoonnffiirrmm  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  aannyy  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ((iiff    aannyy))  
ssiinnccee  tthheenn..  

                      ((cc  ))  TToo  rreecceeiivvee  tthhee  PPrreessiiddeennttss  RReeppoorrtt..  
                      ((dd))  TToo  rreecceeiivvee  aanndd  ccoonnssiiddeerr  tthhee  TTrreeaassuurreerrss  aanndd  AAuuddiittoorrss      
                          RReeppoorrttss..  

((ee))    TToo  rreecceeiivvee  aanndd  ccoonnssiiddeerr  aannyy  mmoottiioonnss  bbyy  mmeemmbbeerr  cclluubbss    dduullyy  
nnoottiiffiieedd  aatt  lleeaasstt  2211  ddaayyss  ttoo  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ooff  tthhee  AAGGMM..  
((ff))  TToo  eelleecctt  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  wwhheenn  aapppprroopprriiaattee  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  
tthhee  rruulleess  ooff  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn..  
((gg))  TToo  aappppooiinntt  aann  AAuuddiittoorr  

          ((hh))  TToo  ttrraannssaacctt  aannyy  ootthheerr  bbuussiinneessss  ..  
  

1111..00  SSPPEECCIIAALL    MMEEEETTIINNGGSS  ((GGEENNEERRAALL    OORR  LLEEAAGGUUEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE))  
  
1111..11      SSppeecciiaall    MMeeeettiinnggss  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  uunnddeerr  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  cciirrccuummssttaanncceess;;  
((aa))  AA  ddiirreeccttiioonn  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  
((bb))  UUppoonn  aa  rreeqquuiissiittiioonn  ssiiggnneedd  bbyy  5500%%  ooff  iittss  mmeemmbbeerr  cclluubbss  dduullyy    rraattiiffiieedd  

bbyy  eeaacchh  CClluubbss  mmaannaaggeemmeenntt  ccoommmmiitttteeee  aanndd  llooddggeedd  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthh  
tthhee  LLeeaagguuee  SSeeccrreettaarryy..  

1111..22    TThhee  mmeemmbbeerr  CClluubbss  rreeqquueessttiinngg  tthhee  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg    sshhaallll    
                                            eexxpprreessss  iinn  wwrriittiinngg    tthheeiirr  rreeaassoonnss  aanndd  aarrgguummeennttss  ..  
1111..33      TThhee  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  hheelldd  wwiitthhiinn  2211  ddaayyss  ooff  iittss  nnoottiiffiiccaattiioonn  aanndd  

  aatt  aa  ppllaaccee  aanndd  ttiimmee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee..  
1111..44    TThhee  SSppeecciiaall    MMeeeettiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoommppeetteenntt  ttoo  ttrraannssaacctt  aannyy  

  bbuussiinneessss  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  ““NNoottiiccee  ooff  MMeeeettiinngg””  
  
1122..00            SSTTAATTEE  LLEEAAGGUUEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  MMEEEETTIINNGGSS  
  
1122..11  TThhee  SSttaattee  LLeeaagguuee    CCoommmmiitttteeee    mmuusstt  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee((33))ttiimmeess  iinn  aa  

ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  
1122..22  AAddddiittiioonnaall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  ccoonnvveenneedd  

bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  
1122..33  WWrriitttteenn  nnoottiiccee  ooff  aa  mmeeeettiinngg  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ttoo  eeaacchh  

mmeemmbbeerr    CClluubb  SSeeccrreettaarryy  aatt  lleeaasstt  22  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttiimmee  ffiixxeedd  ffoorr  tthhaatt  
mmeeeettiinngg..  

1122..44  NNoottiiccee  ooff  mmeeeettiinnggss  aass  ppeerr  1122..33  mmuusstt  ssppeecciiffyy  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  
ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd  aatt  tthhaatt  mmeeeettiinngg  ..AAnnyy  ootthheerr  bbuussiinneesssseess  mmaayy  bbee  
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ddiissccuusssseedd  ssoo  ffaarr  aass  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  ddeeeemm  tthheessee  
bbuussiinneesssseess  ttoo  bbee  UURRGGEENNTT..    

  
1133..00                          TTHHEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  
  
1133..11  TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  ““SSttaattee  LLeeaagguuee    CCoommmmiitttteeee””  
1133..22  TThhee  CCoommmmiitttteeee    sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff    tthhee  PPrreessiiddeenntt,,  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  

SSeeccrreettaarryy,,  TTrreeaassuurreerr  ((kknnoowwnn  aass  tthhee  EExxeeccuuttiivvee)),,aa  rreepprreesseennttaattiivvee  
                                          ((ddeelleeggaattee))  ffrroomm  eeaacchh  mmeemmbbeerr  CClluubb,,  aanndd  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm      
                                            tthhee    UUmmppiirree  CCoommmmiissssiioonn  ((kknnoowwnn  aass  oorrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss))  
1133..33  TThhee  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  cchhaaiirr  aallll  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinnggss..  IInn  

hhiiss//hheerr  aabbsseennccee  tthhee  VViiccee--  PPrreessiiddeenntt  sshhaallll  cchhaaiirr  tthhee  mmeeeettiinngg..  IInn  tthhee  
aabbsseennccee  ooff  bbootthh  tthhee  PPrreessiiddeenntt    aanndd  tthhee  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  ,,tthhee  ddeelleeggaattee  
pprreesseenntt  wwiillll  eelleecctt    aa  CChhaaiirrppeerrssoonn  ffoorr  tthhaatt  mmeeeettiinngg..  

1133..44  AA  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  wwhhoo  iiss  aabbsseenntt  aatt  tthhrreeee((33))  
ccoonnsseeccuuttiivvee  mmeeeettiinnggss  wwiitthhoouutt  aa  ssaattiissffaaccttoorryy  eexxppllaannaattiioonn  wwiillll  bbee  
ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  rreessiiggnn  ffrroomm  tthhaatt  ccoommmmiitttteeee..  

1133..55  IIff  tthhee  gguuiillttyy  mmeemmbbeerr  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee,,  tthhee  vvaaccaannccyy  wwiillll  
bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aanndd  ddeeaalltt  wwiitthh  aass  aa  ccaassuuaall  vvaaccaannccyy..((aass  ppeerr  aarrtt..  2200..22))  

1133..66                        IIff  tthhee  gguuiillttyy  mmeemmbbeerr  iiss  aann  oorrddiinnaarryy    mmeemmbbeerr((  CClluubb  oorr  UUmmppiirree  
                                            rreepprreesseennttaattiivvee)),,tthhee  rreessppeeccttiivvee  oorrggaanniizzaattiioonn  wwiillll  bbee  ggiivveenn  tthhee  
                                            ooppppoorrttuunniittyy    ttoo    ffiillll  tthhee  vvaaccaannccyy  
1133..77        MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  sshhaallll  hhoolldd  ooffffiiccee  ffoorr  22  ccoonnsseeccuuttiivvee    yyeeaarrss  
                                          ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  eelleeccttiioonn..  TThhee  rreettiirriinngg    mmeemmbbeerr((ss))  
                                          aarree    eelliiggiibbllee  ffoorr  rree--eelleeccttiioonn..  
1133..88                            TThhee  CCoommmmiitttteeee    mmaayy  aappppooiinntt  ssuubb--ccoommmmiitttteeeess  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssppeecciiffiicc  

ttaasskkss  oorr  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  ssppeecciiffiicc  mmaatttteerrss  oonn  iittss  bbeehhaallff  ..TThhee  ssuubb--
ccoommmmiitttteeee’’ss  ffiinnaall  rreeccoommmmeennddaattiioonn((ss))wwiillll  rreeqquuiirree  rraattiiffiiccaattiioonn  bbyy  tthhee  
SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  bbeeffoorree  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aacctteedd  uuppoonn..  

  
1144..00        MMEEEETTIINNGGSS  AANNDD  QQUUOORRUUMM  
  
1144..11    TThhee  SSTTAATTEE  LLEEAAGGUUEE  CCOOMMMMIITTTTEEEE  mmuusstt  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  33  ttiimmeess  

iinn  eeaacchh  ppeerriioodd  ooff  1122  mmoonntthhss  aatt  ssuucchh  ppllaaccee  aanndd  ttiimmee  aass  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  
mmaayy  ddeetteerrmmiinnee..  

1144..22        AAddddiittiioonnaall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  bbee  
ccoonnvveenneedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  oonn  aa  
““aass  rreeqquuiirreedd  bbaassiiss””..  

1144..33                      NNoottiiccee  ooff    MMeeeettiinnggss    sshhaallll  bbee  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  eeaacchh  
                                            mmeemmbbeerr  CClluubb  aass  ffoolllloowwss::--  
                                          ((aa))SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee--  aatt  lleeaasstt  22  wweeeekkss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttiimmee    
                                            ffiixxeedd    ffoorr  tthhee    SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg..  
                                          ((bb))SSppeecciiaall  MMeeeettiinnggss  ––2211  ddaayyss  NNoottiiccee  ooff  mmeeeettiinngg  aass  ppeerr  1111..33  ..  
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                                          ((cc  ))  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg--aass  ppeerr  1144..55  &&  1144..66  bbeellooww..          
  NNoottiicceess  mmuusstt  ssppeecciiffyy  tthhee  ggeenneerraall  nnaattuurree  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  
ttrraannssaacctteedd  aatt  tthhaatt  mmeeeettiinngg  iinncclluuddiinngg    aannyy    ootthheerr  bbuussiinneessss  wwhhiicchh  hhaavvee  
bbeeeenn  ggiivveenn  pprriioorr  nnoottiiffiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy..  

1144..44        TThhee  AANNNNUUAALL  GGEENNEERRAALL  MMEEEETTIINNGG((AAGGMM))  mmuusstt  bbee  hheelldd    aafftteerr  
PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn  AAuussttrraalliiaa  ‘‘ss    AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg,,  bbuutt  nnoott  
llaatteerr  tthhaann  3300  JJuunnee  eeaacchh  yyeeaarr..    

1144..55        AA  FFiirrsstt  NNoottiiccee  ooff  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  mmuusstt  bbee  ggiivveenn  iinn  wwrriittiinngg    
rreeqquueessttiinngg  mmoottiioonnss    oorr  rreessoolluuttiioonnss  ttoo  bbee  ppuutt  ttoo  tthhee  AAGGMM  aanndd    aannyy  
nnoommiinnaattiioonnss  ffoorr  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  OOffffiiccee  BBeeaarreerrss  ppoossiittiioonnss  iiff  
aapppprroopprriiaattee  ((eevveerryy  ttwwoo  yyeeaarrss))  ttoo  aallll  mmeemmbbeerr  cclluubbss  aatt  lleeaasstt  3355  ddaayyss  
bbeeffoorree  tthhee  ffiixxeedd  ddaattee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  

1144..66  NNoottiicceess  ooff  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  aanndd  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  mmuusstt  bbee  
ggiivveenn  iinn  wwrriittiinngg  ttooggeetthheerr  wwiitthh  aa  lliisstt  ooff  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd  aatt  
tthhaatt  mmeeeettiinngg  ttoo  aallll  mmeemmbbeerr  cclluubbss  aatt  lleeaasstt  1144  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  
ffiixxeedd  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..  

1144..77              AAtt  lleeaasstt  7755%%  ooff  mmeemmbbeerrss  mmuusstt  bbee  pprreesseenntt  aatt  AAnnnnuuaall  oorr  SSppeecciiaall  
GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss    bbeeffoorree  ttrraannssaaccttiioonn  ooff  bbuussiinneessss  aatt  tthhoossee  mmeeeettiinnggss  
ccaann  ccoommmmeennccee..  

1144..88                      5500%%    ooff  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss    ccoonnssttiittuuttee  aa  
  qquuoorruumm  ffoorr  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  ooff  bbuussiinneessss  ooff  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhaatt  
  ccoommmmiitttteeee..  

1144..99                        NNoo  bbuussiinneessss  iiss  ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd    aatt  aannyy  mmeeeettiinnggss  uunnlleessss  aa  
  qquuoorruumm  iiss  pprreesseenntt..    IIff  wwiitthhiinn  hhaallff((11//22))hhoouurr  ooff  tthhee  aappppooiinntteedd    ttiimmee      

                                            ooff  tthhee    mmeeeettiinngg  aa  qquuoorruumm  iiss      ssttiillll  nnoott  pprreesseenntt,,  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  ttoo  bbee  
                                              aaddjjoouurrnneedd  aass  ffoolllloowwss::__  

((aa))  wwiitthhiinn  1155    ddaayyss      ffoorr  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeeess..  
((bb))    WWiitthhiinn  2211    ddaayyss  ooff  tthhee  aaddjjoouurrnneedd  mmeeeettiinngg  ffoorr  GGeenneerraall  mmeeeettiinnggss    

aatt  aa  ppllaaccee  aanndd  ttiimmee  ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  
1144..1100                        IIff  aatt  tthhee  aaddjjoouurrnneedd  mmeeeettiinngg  aa  qquuoorruumm  iiss  ssttiillll  nnoott  pprreesseenntt  wwiitthhiinn                                          

  ½½  hhoouurr  ooff  tthhee  aappppooiinntteedd  ttiimmee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ,,tthhee  mmeemmbbeerrss  
  pprreesseenntt  wwiillll    ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoorruumm  aanndd  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  
  mmeeeettiinngg  ttrraannssaacctteedd  

1144..1111                        AAtt  aallll  mmeeeettiinnggss  tthhee  PPrreessiiddeenntt  wwiillll  hhaavvee    aa  ccaassttiinngg  vvoottee    wwhhiicchh    ccaann    
                                            oonnllyy  bbee  uusseedd    iinn  ccaassee      ooff  eeqquuaalliittyy  ooff  vvootteess  
                                            ..  
1155..00        TTHHEE  EEXXEECCUUTTIIVVEE  
  
1155..11  TThhee  LLeeaagguuee  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  aa  ggrroouupp  ccaalllleedd  tthhee  EExxeeccuuttiivvee      

ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::--  
                                                ((aa))TThhee  PPrreessiiddeenntt,,((bb))  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,((cc))  SSeeccrreettaarryy  aanndd((dd))  tthhee  
                                            TTrreeaassuurreerr..  
1155..22                      AA  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  aanndd//oorr  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee    
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                                          sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ooff  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  wwhhiillsstt  
                                            ppeerrffoorrmmiinngg  hhii//hheerr  dduuttiieess  aass  aann  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  LLeeaagguuee..  
1155..33                            AAllll  eexxppeennsseess  mmuusstt  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  bbeeffoorree  

ppaayymmeenntt..  
  
1166..00  EELLEECCTTIIOONNSS  
  
1166..11                              TThhee  bbaalllloott  ffoorr  tthhee  eelleeccttiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee              
    EExxeeccuuttiivvee((eexxcceepptt  ffoorr  1166..33))    aanndd  oorrddiinnaarryy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee      
    CCoommmmiitttteeee  iiss  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  AAGGMM    iinn  ssuucchh  uussuuaall  aanndd    
    pprrooppeerr  mmaannnneerr  aass  tthhee  ccoommmmiitttteeee  mmaayy  ddiirreecctt..  
1166..22  ((aa))  TThhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ,,  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy      

vvoottee    ooff    ddeelleeggaatteess  pprreesseenntt  ,,  aatt  tthhee  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  tthhee    
LLeeaagguuee  

1166..33..  ((bb))  AA  DDeelleeggaattee  ffrroomm  eeaacchh  mmeemmbbeerr  CClluubb  aanndd  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ffrroomm  tthhee  
UUmmppiirree  CCoommmmiissssiioonn  mmuusstt  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  
oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  wwrriitttteenn  nnoottiiffiiccaattiioonn  sseenntt    ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aatt  lleeaasstt  2211  
ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ffiixxeedd  ddaattee  ooff  tthhee  AAGGMM..      

  1166  44                        TThhee  ppoossiittiioonnss  ooff  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhaatt  ooff  TTrreeaassuurreerr  aarree  ttoo  bbee  
                                          eelleecctteedd    aammoonnggsstt  tthhee    CClluubb  ddeelleeggaatteess  bbyy  aa  sseeccrreett  bbaalllloott  aatt  tthhee                                
    ffiirrsstt    ssiittttiinngg  ooff    tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  bbyy  aallll  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt..  
1166..55          PPrroossppeeccttiivvee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  aallll  tthhee  aabboovvee  ppoossiittiioonnss  mmuusstt  bbee  aa    ffiinnaanncciiaall  
                                            mmeemmbbeerr  ooff  aa  mmeemmbbeerr  CClluubb  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  PPFFAA                              
1166..66                      NNoommiinnaattiioonnss  ffoorr  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  ppoossiittiioonnss  ooff  ::--  

((aa))  PPrreessiiddeenntt  
((cc))  SSeeccrreettaarryy,,  

                                      mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  ssiiggnneedd  bbyy  aannyy  lliicceennsseedd  ppllaayyeerr  ooff  aann  aaffffiilliiaatteedd    
                                    CClluubb  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  PPFFAA    dduullyy  eennddoorrsseedd  bbyy  tthhee  nnoommiinnaatteedd    
                                    ccaannddiiddaattee  ..  
                                                  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  LLeeaagguuee      
            aatt      lleeaasstt  2211  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  tthhee  AAGGMM..  
1166..77                            IIff    iinnssuuffffiicciieenntt  nnoommiinnaattiioonnss  aarree  rreecceeiivveedd  ttoo  ffiillll  aallll  vvaaccaanncciieess  
              oonn  tthhee    EExxeeccuuttiivvee  ,,tthhee  nnoommiinnaatteedd  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  ddeeccllaarreedd        
                    eelleecctteedd..    FFuurrtthheerr  nnoommiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  vvaaccaanntt      ppoossiittiioonnss  
                                        wwiillll  bbee      rreecceeiivveedd  aatt  tthhee  AAGGMM..  
1166..88                          IIff  iinnssuuffffiicciieenntt  ffuurrtthheerr  nnoommiinnaattiioonnss  aarree    rreecceeiivveedd,,  aannyy  ppoossiittiioonnss  
                                              RReemmaaiinniinngg  vvaaccaanntt  wwiillll  bbee  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh                            
                          aarrtt..2200..22..  
1166..99                            TThhee  RReettuurrnniinngg  OOffffiicceerr  sshhaallll  ddeeccllaarree  aallll  sseeaattss  vvaaccaanntt  bbeeffoorree  eeaacchh  

eelleeccttiioonn..  TThhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aallll  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  sshhaallll  
vvaaccaattee  tthheeiirr  sseeaattss  pprriioorr  ttoo  tthhee  vvoottiinngg..  
  

1177..00          DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  SSEECCRREETTAARRYY  



  1111 

  
1177..11  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  bbee  tthhee  PPuubblliicc  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  LLeeaagguuee..  
1177..22  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ootthheerr    dduuttiieess  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  bbee    

((aa))KKeeeepp    mmiinnuutteess  ooff  pprroocceeeeddiinnggss  aatt  SSttaattee  lleeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  aanndd  aallll  
ootthheerr  mmeeeettiinnggss..  
((bb))SSeenndd  nnoottiicceess  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss  ttoo  mmeemmbbeerrss  eelliiggiibbllee  ttoo  aatttteenndd  ssuucchh  
mmeeeettiinnggss  wwiitthhiinn  tthhee    pprreessccrriibbeedd  ttiimmee  lliimmiitt..  

                        ((  cc))  KKeeeepp  aann  uuppddaatteedd  lliisstt  ooff  tthhee  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  aallll        
                                  mmeemmbbeerrss..  
      ((dd))  KKeeeepp  aann  uuppddaatteedd  lliisstt  aaff  aallll  lliicceennsseedd  ppllaayyeerrss,,  tthheeiirr  nnuummbbeerr      
                                aanndd    ddaattee  ooff  aacccceeppttaannccee  

                        ((ee))  HHeellpp  pprreeppaarree  AAggeennddaass  ffoorr  aallll  mmeeeettiinnggss  
                      ((ff))  AAtttteenndd  ttoo  aallll  ccoorrrreessppoonnddeennccee    rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee      
                                LLeeaagguuee  
                      ((gg))  IInncclluuddee  mmiinnuutteess  ooff  pprreevviioouuss  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee      
    mmeeeettiinnggss    wwiitthh  nnoottiicceess  ooff  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss    
  
  
1188..00          DDUUTTIIEESS  OOFF  TTRREEAASSUURREERR  
  
1188..11        TThhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  bbee    

((aa))  TToo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  mmoonniieess  dduuee  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee  iiss  ccoolllleecctteedd  aanndd  
rreecceeiivveedd..  

((bb))  TToo  eennssuurree  tthhaatt  aallll  ppaayymmeennttss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  LLeeaagguuee  EExxeeccuuttiivvee  
aarree  ttiimmeellyy  mmaaddee  ..  

((cc))  TToo  eennssuurree  tthhaatt  ccoorrrreecctt  bbooookkss  aanndd  aaccccoouunnttss  aarree  kkeepptt  sshhoowwiinngg  tthhee  
ffiinnaanncciiaall  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  LLeeaagguuee,,  iinncclluuddiinngg  ffuullll  ddeettaaiillss  ooff  aallll  
rreecceeiippttss  aanndd  eexxppeennddiittuurree  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  
LLeeaagguuee..  

((dd))  TToo  hheellpp  pprreeppaarree  aann  aauuddiitteedd    ssttaatteemmeenntt  ooff  aaccccoouunnttss  ttoo  bbee  
pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  1144  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  AAGGMM..  

((ee))  CCoouunntteerrssiiggnn  aallll  cchheeqquueess  rreellaattiinngg  ttoo  ppaayymmeennttss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  
LLeeaagguuee..  

((ff))  PPrroovviiddee  aa  qquuaarrtteerrllyy  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeenntt  ttoo  bbee  sseenntt    ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  
tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  1144  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ffiixxeedd  ddaattee  ooff  tthhaatt  
ccoommmmiitttteeee  

1188..22          MMeemmbbeerr  CClluubbss  mmaayy  nnoommiinnaattee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  iittss  MMaannaaggeemmeenntt  tteeaamm  ttoo  
iinnssppeecctt  aallll  tthhee  bbooookkss  ooff  aaccccoouunntt  aatt  aa  pprreeaarrrraannggeedd  ttiimmee  wwiitthh  tthhee  
TTrreeaassuurreerr..  

1188..33                      AAllll  ppaayymmeennttss  mmaaddee  bbyy  cchheeqquuee  mmuusstt  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  TTrreeaassuurreerr  
  aanndd  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  PPrreessiiddeenntt  oorr  SSeeccrreettaarryy..  IInn  tthhee  aabbsseennccee  
  ooff  tthhee  TTrreeaassuurreerr  tthhee  cchheeqquueess  aarree  ttoo  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  bbootthh  tthhee  
  PPrreessiiddeenntt  aanndd  tthhee  SSeeccrreettaarryy..  
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1199..00                              VVOOTTIINNGG  AANNDD  DDEECCIISSIIOONNSS  
  
1199..11                            OOnnllyy  mmeemmbbeerr  cclluubb  ddeelleeggaatteess  aarree  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  aatt  aallll        
                        mmeeeettiinnggss  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxcceeppttiioonnss::--  
    IInn  tthhee  eevveenntt  ooff  eeqquuaalliittyy  ooff  vvootteess,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  hhaass  aa  ccaassttiinngg    
    vvoottee  ..  
1199..22        AA  mmeemmbbeerr  cclluubb    iiss  nnoott  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  aatt  aannyy  ggeenneerraall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  

LLeeaagguuee  uunnlleessss  aallll  mmoonniieess  dduuee  aanndd  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee  aanndd  PPAA  
hhaavvee  bbeeeenn  ppaaiidd..  

  
  
2200..00                            CCAASSUUAALL  VVAACCAANNCCYY  
  
2200..11  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  rruulleess,,  aa  ccaassuuaall  vvaaccaannccyy  oonn  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  

CCoommmmiitttteeee    ooccccuurrss  wwhheenn  aa  mmeemmbbeerr::--  
                  ((aa))  ddiieess  
                                          ((bb))  rreessiiggnnss  ooffffiiccee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy..  
                  ((  cc))  iiss  rreemmoovveedd  ffrroomm  ooffffiiccee  uunnddeerr  rruullee    77..44  

((dd))  iiss  aabbsseenntt  aatt  tthhrreeee((33))ccoonnsseeccuuttiivvee  ccoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  wwiitthhoouutt  aa  
ssaattiissffaaccttoorryy  eexxppllaannaattiioonn  oorr  iiss  aabbsseenntt  ffrroomm  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  33  mmoonntthhss  wwiitthhoouutt  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  oorr  tthhee  EExxeeccuuttiivvee..  

2200..22                      CCaassuuaall  vvaaccaanncciieess  mmaayy  bbee  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee  
  ffoorr  aa    ppeerriioodd    nnoo  lloonnggeerr  tthhaann  tthhee  nneexxtt  AAGGMM  ooff  tthhee  LLeeaagguuee..  

2200..33                      SSuubbjjeecctt  ttoo  rruullee  aarrtt..1144  ,,tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  aacctt  ddeessppiittee  aannyy  
  vvaaccaannccyy    oonn    tthhee  ccoommmmiitttteeee  

  
2211..00                            AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  OOFF  PPRROOXXIIEESS  
  
2211..11  EEaacchh  mmeemmbbeerr  cclluubb    iiss  eennttiittllee  ttoo  aappppooiinntt  aannootthheerr  mmeemmbbeerr  cclluubb  aass  iittss  

pprrooxxyy      bbyy    ccoommpplleettiinngg  tthhee  aapppprroopprriiaattee  pprrooxxyy  ffoorrmm  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  
oobbttaaiinneedd    ffrroomm  tthhee  LLeeaagguuee    SSeeccrreettaarryy  ((sseeee  aappppeennddiixx  22  ))..  

2211..22  TThhee  mmeemmbbeerr  mmaayy  ddiirreecctt  hhiiss//hheerr  pprrooxxyy  oonn  hhooww  ttoo  vvoottee  bbyy  iinnddiiccaattiinngg    
tthheeiirr    pprreeffeerreenncceess  oonn  tthhee  pprrooxxyy  ffoorrmm..  oorr  mmaayy  aappppooiinntt  tthhee  CChhaaiirr  ttoo  aacctt    
oonn  hhiiss//hheerr  bbeehhaallff..  

2211..33  TThhee  nnoottiiccee  aappppooiinnttiinngg  tthhee  pprrooxxyy  iiss  aatt  aappppeennddiixx  22..  
    
2222..00                            AA..PP..UU..CC..  
  
2222..11  TThhee  UUmmppiirree  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  eelleecctt  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo  ssiitt  oonn  tthhee  SSttaattee  

LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee..  TThhee    rreepprreesseennttaattiivvee  hhaass  nnoo  vvoottiinngg  rriigghhttss  
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2222..22  TThhee  UUmmppiirree  CCoommmmiitttteeee    sshhaallll  aaddvviissee  tthhee  LLeeaagguuee  oonn  aallll  aassppeeccttss  ooff  tthhee    
rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  ggaammee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  gguuiiddeelliinneess    ddoowwnn  
iinn    tthhee  RRuulleess  ooff  tthhee  FFIIPP&&JJPP..  

2222..33  TThhee  UUmmppiirree  CCoommmmiitttteeee    sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  pprroovviiddee  uummppiirreess  aatt  
tthhee  LLeeaagguuee’’ss  rreeqquueesstt,,  ttoo  ooffffiicciiaattee  aatt  ccoommppeettiittiioonnss  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  
LLeeaagguuee..  

2222..44  TThhee  LLeeaagguuee  rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppooiinntt  tthheeiirr  oowwnn  aaddjjuuddiiccaattoorrss  ttoo  
tthheeiirr  ccoommppeettiittiioonnss    sshhoouulldd  tthhee  UUmmppiirree  CCoommmmiitttteeee    uunnaabbllee  ttoo  ddoo  ssoo..  

2222..44                      TThhee  UUmmppiirree  iinn  cchhaarrggee  ooff  aannyy  ccoommppeettiittiioonn    ssaannccttiioonneedd  bbyy  tthhee  
  LLeeaagguuee    sshhaallll,,  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  oorrggaanniizzeerrss,,  pprroovviiddee  aa  rreeppoorrtt  
  ttoo  tthhee  LLeeaagguuee      aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  ccoommppeettiittiioonn..  

  
  
2233..00                      DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  
  
2233..11                      TThhee  LLeeaagguuee  mmaayy  aatt  aannyy  ttiimmee  bbee  ddiissssoollvveedd    aatt  aa  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  
                                        MMeeeettiinngg    ccaalllleedd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  TThhee  vvoottee  ffoorr  ddiissssoolluuttiioonn  mmuusstt        
    bbee    ppaasssseedd  bbyy    aa  ttwwoo--  tthhiirrdd((22//33))mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff    tthhee  cclluubbss                        
    ddeelleeggaatteess  pprreesseenntt    aanndd  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee..  
2233..22                AAnnyy  ffuunnddss  aanndd  aasssseettss  aarree  ttoo  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  aass  ppeerr  tthhee  rruulleess  ooff    
                                      iinnccoorrppoorraattiioonn..  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TThhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  wwaass  aaddoopptteedd  aatt  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ooff  44  AAuugguusstt  22000011  
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PPAARRTT  33--NNSSWW  PPEETTAANNQQUUEE  LLEEAAGGUUEE--BBYY  LLAAWWSS  

    
BByy--LLaawwss  11..DDIISSCCIIPPLLIINNIINNGG  OOFF  MMEEMMBBEERRSS  
  

((aa))  DDiisscciipplliinnaarryy  ssaannccttiioonnss  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLeeaagguuee  
((CClluubbss  oorr  lliicceennsseedd  ppllaayyeerrss))..  

((bb))    TThhee  ssaannccttiioonnss  mmaayy  bbee  aapppplliieedd  oonnllyy  aafftteerr  pprroocceedduurreess  ddeettaaiilleedd  iinn  SSeeccttiioonn  77  
&&  88    hhaavvee  bbeeeenn  ccoommpplliieedd  wwiitthh..  

((cc))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd//oorr  ppeerrssoonnss  aarree  eemmppoowweerreedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  
ccoommppllaaiinnttss::--  

              
--CClluubb  EExxeeccuuttiivveess  iinn  rreellaattiioonnss  ttoo  tthheeiirr  mmeemmbbeerrss  
--NNSSWW  PPeettaannqquuee  LLeeaagguuee  DDiisscciipplliinnaarryy  CCoommmmiitttteeee  
--  PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn  AAuussttrraalliiaa    AAppppeeaallss  CCoommmmiitttteeee  
  

WWHHOO  IISS  CCOOMMPPEETTEENNTT  TTOO  AADDJJUUDDIICCAATTEE  
  

11..  TThhee  NNSSWW  PPeettaannqquuee  LLeeaagguuee  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  jjuuddggee  aannyy  ccoommppllaaiinntt  
ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  iittss  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoommmmiitttteeee  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  
bbrreeaacchh  ooff  rruulleess  ooff  ::--  
--  tthhee  ggaammee  
--  ccooddee  ooff  ccoonndduucctt  
--  aannyy  ootthheerr  rruulleess  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  oorr  tthhee  PPeettaannqquuee  FFeeddeerraattiioonn  
AAuussttrraalliiaa’’ss..  

  bbyy    mmeemmbbeerr  CClluubbss  oorr  lliicceennsseedd  ppllaayyeerrss  wwiitthhiinn  iittss  bboouunnddaarriieess..  
  
TThheessee  ccoommppllaaiinnttss  mmaayy  bbee  ffrroomm  UUmmppiirreess  ,,CClluubb  EExxeeccuuttiivveess  oorr  CCoommppeettiittiioonn  
oorrggaanniizziinngg  ccoommmmiitttteeeess  oorr  jjuurryy..  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  jjuuddggeemmeennttss    mmaaddee  bbyy  uummppiirreess,,  ooffffiicciiaallss  dduurriinngg  tthhee  nnoorrmmaall  ccoouurrssee  ooff  
tthheeiirr  dduuttiieess..  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  bbyy  tthheemm  dduurriinngg  ooffffiicciiaall  ccoommppeettiittiioonnss::--  
UUMMPPIIRREESS——iissssuuee  wwaarrnniinnggss,,  ssuussppeenndd  ffrroomm  ccoommppeettiittiioonn  
OOrrggaanniissiinngg  CCoommmmiitttteeee  oorr  JJuurryy——pprreeppaarree  rreeppoorrtt((ss))ttoo  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoommmmiitttteeee  
rreeccoommmmeennddiinngg  lleennggtthh  ooff    ssuussppeennssiioonn,,  wwaarrnniinngg,,  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  lliicceenncceess  eettcc..  
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BByy--LLaawwss  22    SSUUBB  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  
  
SSuubb  CCoommmmiitttteeeess  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssppeecciiffiicc  ttaasskkss  oonn  
tthheeiirr  bbeehhaallff..  
SSuubb  CCoommmmiitttteeeess  ddoo  nnoott  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aannyy  ffiinnddiinnggss  ..TThheeyy  ccaann  oonnllyy  
mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  ..  
  
TThhee  pprreessiiddeenntt  mmaayy  cchhaaiirr  mmeeeettiinnggss  ooff  ssuubb--ccoommmmiitttteeeess  sshhoouulldd  hhee  oorr  sshhee  wwiisshheess  
  
BByy--LLaawwss  33      PPRROOCCEEDDUURREESS  
  
((aa))NNoo  iitteemmss  ooff  bbuussiinneessss  iiss  ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd  aatt  aannyy  mmeeeettiinngg  uunnlleessss  tthhee  rreeqquuiirreedd  
qquuoorruumm  ooff  mmeemmbbeerrss  iiss  pprreesseenntt  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  
iitteemm..  
((bb))IIff  wwiitthhiinn  hhaallff  aann  hhoouurr  aafftteerr  tthhee  aappppooiinntteedd  ttiimmee  ffoorr  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  aa    
ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  aa  qquuoorruumm  iiss  nnoott  pprreesseenntt  tthhee  mmeeeettiinngg  ::--  

--  iiff  ccoonnvveenneedd  aatt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  mmeemmbbeerrss    ,,tthhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd  
--  IIff  aa  ““  AAnnnnuuaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg””  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  ttoo  bbee  aaddjjoouurrnneedd  ttoo  

wwiitthhiinn  2211  ddaayyss  ooff  tthhee  ssaaiidd  mmeeeettiinngg    aatt  aa  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ttoo  bbee  ddeecciiddeedd  
bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  bbyy  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  mmeemmbbeerrss..  

©©IIff  aatt  tthhee  aaddjjoouurrnneedd  mmeeeettiinngg  aa  qquuoorruumm  iiss  nnoott  pprreesseenntt  wwiitthhiinn  hhaallff  aann  hhoouurr  ooff  tthhee  
ttiimmee  aappppooiinntteedd  ffoorr  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg,,tthhee  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  iiss  ttoo  
ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoorruumm..  
((dd))  OOnnllyy  oonnee((11))ddeelleeggaattee  ppeerr  CClluubb  aanndd  oonnee((11))UUmmppiirree  CCoommmmiissssiioonn  rreepprreesseennttaattiivvee  
sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aatttteenndd  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  SSttaattee  LLeeaagguuee  CCoommmmiitttteeee..  
  
BByy--LLaawwss  44    AADDJJOOUURRNNMMEENNTT  

  ((aa))TThhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  aatt  aa  mmeeeettiinngg  aatt  wwhhiicchh  aa  qquuoorruumm  iiss  pprreesseenntt  mmaayy,,  wwiitthh  tthhee  
ccoonnsseenntt  ooff  tthhee    mmaajjoorriittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg    aaddjjoouurrnn  tthhee  mmeeeettiinngg  
ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ttoo  ppllaaccee,,  bbuutt  nnoo  bbuussiinneessss  iiss  ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd  aatt  aann  
aaddjjoouurrnn  mmeeeettiinngg  ootthheerr  tthhaann  tthhee  bbuussiinneessss  lleefftt  uunnffiinniisshheedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  aatt  wwhhiicchh  
tthhee  aaddjjoouurrnnmmeenntt  ttooookk  ppllaaccee..  
  
  
  

  
                          

BByy--LLaawwss  55    AALLTTEERRAATTIIOONN  TTOO  RRUULLEESS  aanndd  BBYY--LLAAWWSS    IINN    TTHHIISS    
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CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  
  
((aa))  TThhee  ssttaatteemmeenntt  ooff  oobbjjeeccttss  aanndd  rruulleess  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn  mmaayy  bbee  aalltteerreedd  ,,  
rreesscciinnddeedd  oorr  aaddddeedd  ttoo  bbyy  aa  ssppeecciiaall  rreessoolluuttiioonn  ccaarrrriieedd  bbyy  ttwwoo  tthhiirrdd((22//33))  mmaajjoorriittyy  
vvoottee  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  ooff    mmeemmbbeerr  cclluubbss  ooff  tthhee  LLeeaagguuee..  
((bb))TThhee  rreessoolluuttiioonn  mmaayy  ccaarrrryy  aann  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  ccaallll  aa  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ffoorr  
tthhaatt  ppuurrppoossee..  
((  cc))  AAllll  nnoottiiccee  ooff  mmoottiioonn  ttoo  aammeenndd  oorr  rreesscciinndd  tthhee  rruulleess  aanndd  bbyy--llaawwss  iinn  tthhiiss  
CCoonnssttiittuuttiioonn  mmuusstt  bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  SSeeccrreettaarryy  aatt  lleeaasstt  2211  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  
ffiixxeedd  ddaattee  ooff    tthhee  AAGGMM  oorr  tthhee  SSppeecciiaall  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..  
((dd))  AAnnyy  aammeennddmmeenntt((ss))  ddeeffeeaatteedd  aatt  aa  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  wwiillll  nnoott  bbee  rreeccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aa  
ppeerriioodd  ooff  1122  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iittss  ddeeffeeaatt..  
  
  
BByy--LLaawwss  66--  SSEERRVVIICCEESS  OOFF  NNOOTTIICCEESS  
  
((11))FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  rruulleess  iinn  tthhiiss  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  aa  nnoottiiccee  mmaayy  bbee  sseerrvveedd  oonn  oorr  
ggiivveenn  ttoo  aa  ppeerrssoonn::  
  
((aa  ))  bbyy  sseennddiinngg  iitt  bbyy  ppoosstt  ttoo  tthhee  aaddddrreessss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr  cclluubb..  
((bb))  bbyy  sseennddiinngg  bbyy  FFaaxx  ..ttrraannssmmiissssiioonn  oorr  ee::mmaaiill..  
  
((22))  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthheessee  rruulleess  aa  nnoottiiccee  iiss  ttaakkeenn  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  oorr  sseerrvveedd,,  
uunnlleessss  tthhee  ccoonnttrraarryy  iiss  pprroovveedd,,    
((aa))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  nnoottiiccee  ggiivveenn  ppeerrssoonnaallllyy,,    oonn  tthhee  ddaattee  iitt  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  
aaddddrreesssseeee..  
((bb))  iinn  tthhee  ccaassee  sseenntt  bbyy  ppoosstt,,  oonn  tthhee  ddaattee  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  ddeelliivveerreedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  
PPoosstt  ddeelliivveerryy  ssttaannddaarrddss    
((cc))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffaaxx..oorr  ee;;mmaaiill  ttrraannssmmiissssiioonn  oonn  tthhee  ddaattee  tthhee  mmaacchhiinnee  iinnddiiccaattee  iitt  
wwaass  sseenntt..  
  
  
  
  
  
AAmmeennddmmeennttss  
  
1155  JJuunnee,,22000022                                    1144..44                        
1155  JJuunnee  ,,  22000022                                1144..88  
0022  JJuullyy  ,,  22000044  ((  aass  ppeerr  rreessoolluuttiioonn  aatt  tthhee  JJuunnee  22000044  AAGGMM))  
2277  JJuunnee  22000099  ((  aass  ppeerr  rreessoolluuttiioonnss  ppaasssseedd  aatt  tthhee  22000099  AAGGMM))  
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