CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR, 1893 GO DTÍ 2018

FOIRM AC
IARRATAS AR CHLÁRÚ RÚIN
SPEISIALTA LE HAGHAIDH CÓNASCADH
CUMANN
(Le bheith seolta i ndúblach ag gach cumann,
in éineacht le Foirm AB).

Ainm an Chumainn (A)
ina iomláine
nóta a haon

Cumann A
Uimhir Chláraithe

Uimhir Chumainn

R

Cumann A
Oifig Chláraithe

Comhlánaigh B don dara cumann atá rannpháirteach sa chónascadh, comhlánaigh C má tá tríú
cumann rannpháirteach srl. Nuair atá níos mó cumann ag cónascadh agus ní leor an spás arna
sholáthar ar Fhoirm AC, ba cheart an fhaisnéis a chur i láthair ar leathán leanúna san fhormáid chéann
mar atá san alt ábhartha san fhoirm. Ní mór úsáid leatháin leanúna a léiriú san alt ábhartha.
Ainm an Chumainn (B)
ina iomláine
nóta a haon

Cumann B
Uimhir Chláraithe

Uimhir Chumainn

R

Cumann B
Oifig Chláraithe

Ainm an Chumainn (C)
ina iomláine
nóta a haon

Cumann C
Uimhir Chláraithe

Uimhir Chumainn

R

Cumann C
Oifig Chláraithe
Mionsonraí an
deontóra
Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí

Uimhir/Malartán DX

Uimhir thagarta

Fógra faoi iarratas
chun rún a chlárú

Tá iarratas ar chlárú rúin speisialta le haghaidh chónascadh na gcumann thuasluaite á
dhéanamh ag an gcumann a bhfuil a shéala thíos agus ag an triúr a bhfuil a n-ainmneacha
scríofa thíos.
Seo a leanas cóip de rún speisialta:

1

Rún Speisialta a bhí rite ag móramh nár lú ná trí cheathrú de na Baill a bhí i dteideal vótáil ag
an am sin de réir na Rialacha agus a chaith a vótaí
go pearsanta

trí sheachvótaí

ag Cruinniú Ginearálta den

ar tugadh fógra go cuí ina leith de réir na Rialacha, ina luadh go raibh sé i gceist an Rún a
mholadh agus bhí sé ar siúl ar an
Lá

Mí

Bliain

de bhua Alt 51 den Acht um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 arna leasú mar alt 51 an
tAcht Iomaíochta (Leasú) 2002.

2

Nó
Rún arna rith ag tromlach simplí dá leithéid de thromlach dá leithéid de bhaill atá i dteideal faoi
na rialacha faoi láthair vótáil de réir mar a vótáil siad
go pearsanta

trí sheachvótaí

ag Cruinniú Ginearálta den

ar tugadh fógra go cuí ina leith de réir na Rialacha, ina luadh go raibh sé i gceist an Rún a
mholadh agus bhí sé ar siúl ar an
Lá

Mí

Bliain

Bhí sé seo deimhnithe ag móramh de na baill a bhí i dteideal vótáil ag an am sin de réir na
Rialacha
go pearsanta

trí sheachvótaí

ag Cruinniú Ginearálta den

ar tugadh fógra go cuí ina leith agus a bhí ar siúl ar an
Lá

Mí

Bliain

de bhua Alt 51 den Acht um Chumainn Tionscail agus Soláthair, 1893 arna leasú mar alt 51 an
tAcht Iomaíochta (Leasú) 2002.
An rún atá le bheith
cóipeáilte i bhfoirm
fhada

Deimhniúchán

Tá iarratas ar chlárú rúin speisialta le haghaidh chónascadh na gcumann thuasluaite á
dhéanamh ag an gcumann a bhfuil a shéala thíos agus ag an triúr a bhfuil a n-ainmneacha
scríofa thíos.

Síniú

Ainm

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Cathaoirleach an chéad Chruinnithe Ghinearálta

Síniú

Rúnaí

Ainm

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Ainm

i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

- Cumann A

Síniú

Cathaoirleach an Chruinnithe Ghinearálta ina Dhiaidh Sin

Dáta

Lá

Séala an Chumainn

Mí

Bliain

NÓTAÍ AR FHOIRM AC A CHOMHLÁNÚ

Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.

Ginearálta

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas.
Ní mór gach mír den fhoirm a chomhlánú. Muna mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm AC, ba
chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa
mhír iomchuí den fhoirm. Má bhaintear úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa
mhír ábhartha agus ar an mbileog leantach freisin.

nóta a haon

Ós rud é nach mór do gach cumann an t-iarratas a dhéanamh, ní mór an t-ord ina ndéantar na
cumainn a ainmniú a inbhéartú nó a athrú i ngach iarratas.

nóta a dó

Rinneadh Acht 1893 a leasú le hAlt 51 den Acht Iomaíochta 2002 ionas nach mbíonn an dara
cruinniú riachtanach nuair a ritear rún ag tromlach de thrí cheathrú. Ina leithéid d’imthosca ba
cheart Rogha 1 a chomhlánú.
Nuair a ritear an rún ag tromlach simplí ag an gcruinniú, ba cheart an rún a dhearbhú ag an
dara cruinniú agus ba cheart Rogha 2 a chomhlánú. Ní mór an dara cruinniú a thionól níos lú
ná 14 lá ach gan a bheith níos mó ná mí amháin tar éis an chéad chruinnithe. Ceadaítear le
hAlt 1 den Acht um Chumainn Tionscail agus Soláthair (Leasú) 1971 gur féidir le tromlach rún
a rith nuair a bhíonn gach cumainn gafa le déantúsaíocht ime, uachtair nó aon táirge déiríochta
eile agus go bhfuil sé sin i measc cuspóirí gach cumainn. Ba cheart Rogha 2 a chomhlánú ina
leithéid d’imthosca.

nóta a trí
nóta a ceathair

Ticeáil an bosca iomchuí. Níl rialacha ag gach cumann lena ligtear do sheachvótaí.
Ba cheart a lua go soiléir sa rún ainm agus rialacha an chumainn as a mbainfidh an cumann
cónasctha úsáid.
Ní mór do gach cumann Foirm AC a chur isteach i ndúblach agus Foirm AB – Dearbhú
chun gabháil le hiarratas ar rún speisialta a chlárú - ag gabháil léi.

Tuilleadh faisnéise

Seoladh RFS

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an
táille forordaithe chuig:
Cláraitheoir na gCara-Chumann
Bosca OP 12858,
Baile Átha Cliath 1

Íocaíocht

Leactháin
Greasáin

Má bhíonn tú ag íoc le seic, le hordú poist nó le dréacht bainc, íoc an táille leis an Cláraitheoir
na gCara-Chumann le do thoil. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a theacht ó bhanc i
bPoblacht na hÉireann.

Is féidir cóipeanna den fhoirm a íoslódáil ón láithreán gréasáin - www.cro.ie.

