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RAAD
Graafschap is waar het hart is, HOME!
EEN Graafschap is de plaats waar mensen samen komen om een gemeenschap van maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor een achtervolging van een gemeenschappelijk goed voor alle bouwen. Het houdt de
lokale tradities, keuken, dialect levend. A Shire leeft in harmonie met de lokale leefomgeving, milieu en het is
gemeenschap.

EEN Graafschap is een gratis onderwijs provider. Het begint cron entiteiten

(Community Run Owned not for profit) . Een Shire is eigenaar van het gehele land. Het voorziet cluster
woningen, veiligheid, werkgelegenheid, welzijn, ...
De provincie zorgt voor een 'Shire'. Met behulp van een formule die bestaat uit bevolkingsdichtheid en
oppervlaktegrootte. A Shire kan variëren gebiedsafmeting en bevolkingsdichtheid.

De Provincie biedt 3 'adviseurs' om de ' Graafschap '. De 'Shire' dan geeft het een volledig
dienstverband 'adviseurs'. De raad 'Shire' is opgebouwd uit 3 'adviseurs' en 2 'Kalifs' (1 HE,
SHE 1) . 'Kalifs' worden verkozen om de 4 jaar op de 1 st Dag van Pesach Maand, Quattro Jaar
door de 1 st voorbij de post systeem.

De ' Shires ' eigenaar van alle grond in de provincie. Er is geen privé eigendom van de grond (Geen
Freehold) of gebouwen. De 'Shire' biedt alle Betaalbare woningen (Cluster woningen) . nutsbedrijven (Onderhoud
van het gebouw, communicatie, water, elektriciteit, afval, riolering) zijn 'Shire' eigendom van en
wordt bediend met behulp van DmC stijl van leidinggeven. Openbaar vervoer
(Zowel personen als goederen) wordt de voorkeur gegeven. Particuliere ondernemingen worden vervangen
door cron ( Community Run Owned not-for-profit organisaties) .

SHIRE - Raad
A Shire wordt beheerst door de commissie: ' Shire Raad '.

A Shire Raad bestaat uit 5 personen. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3
'adviseurs'.
Er zijn 2 verkozen vertegenwoordigers van de Raad: ' Kalifs ' ( 1 HE, SHE 1) .
Zij worden verkozen (Kandidaten zijn individuen niet de politieke partijen) door
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de 1 st voorbij de post systeem. Elke 4 jaar op de 1 st Dag van Pesach Maand, Quattro
Jaar (N-At-m) .
EEN ' Kalif 'Kandidaat kan alleen worden gekozen voor 3 termen in dezelfde' Graafschap 'Ofwel
achtereenvolgende of gespreid over hun leven. Ze kunnen echter verkiesbaar te stellen in een andere
Shire. De 3-term geldt voor elke Shire.
Een kandidaat kan alleen maar staan voor de verkiezingen in 1 'Shire' tegelijk. Geen enkele kandidaat
kan worden gekozen terwijl ze 'Kalif' van een ander 'Shire'.

Mocht een gekozen 'Kalif' niet meer in staat om hun rol in de Raad te vervullen. De runner-up in
de vorige verkiezingen 'Shire' zal overnemen als 'Kalif'. Een HE vervangt een HE en een SHE
vervangt een SHE.
Iedereen die geregistreerd als levende in de Graafschap voor meer dan 70 dagen en zijn ouder dan 21
heeft een stemrecht. verkiezingen 'Shire' zijn niet verplicht. Een bewaarder Guardian zal naar verwachting
steeds stemmen in alle verkiezingen 'Shire'. Een verantwoordelijke bewoner stemmen.

Universe Custodian Guardians supporters moeten overwegen om te nomineren voor de verkiezing van ' Kalif
'. Eenmaal verkozen introduceren zij de ' Wetgever Manifest ' dat aan de Raad haar richtsnoeren te
implementeren.

Notitie! Leden kunnen niet nomineren voor een politieke functie. Maar ze kan instemmen 'mijdt
het' een kandidaat (S) .

Bewaarder Guardian zich verkiesbaar als ' Kalif '. Supporters wordt verwacht om te helpen
met de campagne en stem voor deze kandidaat (S) .
Een veelheid van Bewaarder Guardian kandidaten. Elk Supporter moet een persoonlijke
beslissing, die 1 tot en ondersteunen. Met niet Bewaarder Guardian Kandidaten elke Supporter
moet een persoonlijke beslissing, die 1 tot en ondersteunen.

Kalif Taken : Selecteert als nodig is tot 3 Administrators van provinciale regering zwembad. Een
Kalif woont, rapporten, stoelen en stemmen op vergaderingen Shire Council. De 2 Kalif's (1
HE, SHE 1) zijn de publieke gezicht van de Raad.

De ' HE Kalif' behartigt mannelijke belangen in de ' Graafschap '. De ' SHE Kalif ' behartigt vrouwelijke
belangen in de ' Graafschap '. Beide Kalifs moet wekelijks Sentinel training bij te wonen. 'Kalifs'
onderzoekt de 'adviseurs' moeten vinden ze professionele fout met een 'adviseur' zij bezwaar
maken tegen de provinciale regering. Criminele activiteiten door een adviseur is
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gerapporteerd aan de Marshall voor vervolging.

Beide ' Kalifs ' komen regelmatig bijeen met alle ' Advisers '. Afschriften
(Audio, video) worden genomen van elke vergadering. Het publiek is niet aan deze bijeenkomsten
toegelaten. Beide Kalifs met alle adviseurs bezit zijn van een openbare bijeenkomst 1 per maand. Het
publiek kan de vraag van de leden van de Raad. Waren mogelijk Kalifs' en of adviseurs antwoorden
meteen. uitgestelde antwoord (S) worden beantwoord tijdens de volgende openbare vergadering.

Raad bijeenkomsten beginnen met een gebed:

SHIRE - Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) dringt erop aan dat deze nederige gemeenschap
kunnen worden gezegend Een gemeenschap die leeft in harmonie met zijn
habitat Een gemeenschap die stimuleert groeiende families Een gemeenschap
die is mijn thuis voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Shire dag en vergaderingen Shire Raad!

' Advisers ' onderzoekt de ' Kalifs ' moeten ze vinden morele of professi- onal fout met een ' Kalif
' zij bezwaar maken tegen de provinciale regering.
Criminele activiteiten door een Kalif wordt gerapporteerd aan Marshall voor vervolging.

Hun zijn 3 Administrators, 'Habitat adviseur, Lifestyle Adviseur, Welzijn adviseur'. Een adviseur is
een temp gedurende 7 maanden. Geschikt bevonden beco-mes een fulltime Shire werknemer.
Voeren: 7x wmw Hetzelfde als Kalif.

Habitat adviseur
Habitat adviseur woont, rapporten, stemt in 'Shire Raad'. Moet
wekelijkse Sentinel training bij te wonen. Een 'Habitat adviseur'
is verantwoordelijk voor: bescherming van de flora, fauna
levensvormen. Grondverwerving, ontwikkeling en onderhoud.
Shire planning en uitvoering, de bouw en de bouw controle.
Aanleg en onderhoud van drainage, riolering en
watervoorziening. bouw en
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onderhoud van wegen, voetpaden, verkeersborden en ondergrondse kabels. Het schoonmaken van de straten,
het ophalen van vuilnis, de exploitatie van stortplaatsen, ...

Lifestyle adviseur
Lifestyle adviseur woont, rapporten, stemt in 'Shire' Council. Moet wekelijkse
Sentinel training bij te wonen. De 'Lifestyle Adviseur' is verantwoordelijk voor: Toezicht
op de statuten, Sheriff, brandpreventie, veiligheid op het werk, de controle op
levensmiddelen en dierlijke controle. Werking van Leisure centrum,
communicatie, bibliotheek, toerisme, godsdienst, entertainment, ...

welzijn adviseur
welzijn adviseur woont, rapporten, stemt in 'Shire' Council. Moet
wekelijkse Sentinel training bij te wonen. De 'Welfare Adviseur' is
verantwoordelijk voor: 'Shire medische en onderwijs Complex' (SMEC) .
Onderhoud van alle gebouwen. Supplies betaalbare woonruimte.
Verzamelt huren. De werking van het communautaire vervoer binnen
de lokale overheid gebied. Ziet er na daklozen, werklozen, senioren, ..

Raad moedigt de oprichting van ' cron ' ( Community Run, die geen eigendom zijn voor winst
business) . De 'Shire' vergemakkelijkt de omzetting van particuliere en openbare eigendom aan de
gemeenschap eigendom.

De Raad waakt over de lokale Habitat. Iedereen die in de ' Graafschap'
heeft de plicht om te kijken na en het behoud van de Habitat. Bewaarder Guardian leven
in harmonie met de lokale Habitat.
Raad mislukkingen: Uitsterven van plant- en dier soorten, Homeless- ness, Vervuiling,
verhongering, Illiterates, Werkloosheid .. Mislukt Raad verantwoordelijk wordt gehouden en
vervangen.
Raad ( Graafschap) kan geen gebruik maken van krediet om hun begroting te financieren. Shire inkomsten (Heffingen,
belastingen en boetes) omhoog gaat Shire diensten stijgen.

Shire inkomsten vermindert haar diensten worden bezuinigd.

Shire Dialect
EEN ' Graafschap ' is meertalig en traditioneel. elk Graafschap gebruikt 2
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talen de provinciale (1) en een lokale (2 nd) Dialect. Dialect is een andere taal dan het
Provinciaal hoofdtaal.
EEN Graafschap dialect wordt geselecteerd door het gebruik van de taal van de 1e kolonisten
in het gebied. Waar de 1e kolonisten taal is hetzelfde als de belangrijkste taal. De 2e en 3e
meest gesproken talen (Niet hoofdtaal) gaan in een Shire referendum.

Elk Graafschap is verantwoordelijk voor het onderwijs en het gebruik van de hoofdtaal en
lokale dialect. Allemaal ' Graafschap' communicatie is meertalig te zijn. Dialect is een Shire
Heritage die evolueert naar een Shire Tradition. tongval (Traditie) een voortzetting vormt
tussen verleden, heden en toekomstige generaties.

EEN Graafschap heeft een dialect naam bijvoorbeeld 'Wiesngau' dialect 'Bayrisch'

(Bavarian) . Hoofdtaal is Deutsch (Duitse).

1.3.7. Graafschap dag Viering ( NATM)
Shire Day viert ook het lokale dialect

Shire Planning
Het doel van ShirePlanning is om het land voor het meest profiteren van de Gemeenschap en Habitat
benutten. Het is essentieel dat de communautaire behoeften en Habitat moet harmoniseren. Alle vruchtbare
grond wordt gebruikt voor het verbouwen van voedsel en of veeteelt. Sommige heiligdommen voor
inheemse vegetatie en inheemse dieren zijn voorzien. Niet vruchtbare grond wordt gebruikt voor
binnenlandse en niet als huisdier gebouw. Bestaande gebouwen op vruchtbare grond zijn om gesloopt te
worden hergebruikt op niet vruchtbaar land.

EEN ' Graafschap ' bestaat uit 1 of meer " Shire-Oasis ' (S) . A Shire-Oasis bestaat uit: ' SMEC ( Shire
medisch, onderwijs Complex) '' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) ', Sanctuaries (natuurlijke
leefomgeving) , Work Kapellen, Landbouw, Gemeenschappelijk Cluster behuizingen. (Zie
Planning)

SMEC ( Shire medisch, onderwijs Complex)
A Shire biedt gratis medische vanaf de conceptie tot de dood voor
iedereen. Gratis onderwijs aan kinderen en senioren. Het biedt de
volgende community-diensten via SMEC. De SMEC is ook een
carrièrepad voor slechts SHE!
Free Medical: SMEC biedt gratis medische, tandheelkundige (Met uitzondering van het ziekenhuis
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procedures) aan iedereen. elk SMEC heeft een Bijeenkomst ! (Zie Planning)
SMEC heeft een klokkentoren. Elke dag om 'Sunrise', 'Middag' en 'Sunset' het
ringen gedurende 1 minuut. Deze beltonen viert
1 GOD geeft ons daglicht door middel van zonlicht.

1-6 dagen (werkweek) , 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang de
bel gedurende 2 minuten. Signalering werk start, werken einde.

dag 7 (Leuke dag) 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang de
bel gedurende 3 minuten. dit laat 1GOD en de Gemeenschap weet dat er
een ' Bijeenkomst'.

6.1.7. Opleiding dag Viering
12.1.7. Goede gezondheid dag Viering
Deelnemen aan Fun-vieringen van de Dag.
Burning roken BBQ's, 'End! Buiten de deur verwarming, 'End'! Cold dragen
buiten warmer doek. Of ga naar binnen. Met behulp van outdoor verwarming,
Environmental Vandalisme, MEVROUW R7 .

Gemeenschappen zoet water reservoirs. Reservoir moet diep in plaats van
oppervlakkig zijn. Diep water, waardoor verdamping algengroei koeler (Vooral de giftige
type) en aantasting door insecten.
Watersport Het is verboden om te stoppen met urineren, menstruatie en poepen in
het water (Turning water in riolering) .
ambachtelijke water (Jetski, motorboten ..) verontreinigen (Benzine, olie,
accuzuur ..) ze zijn verboden! Uitzondering: Park Ranger transport.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC vervangen Winkelcentra en winkelcentra. CRBC bevinden zich in een 4-niveau gebouw.
Een CRBC is naast een 'SMEC' beide zijn omringd door Gemeenschappelijk Cluster Wonen,
Werk-Kapellen. Een deel van een 'Shire-Oasis'.

cron Cluster
cron Cluster is een verzameling van cron 'S met elkaar samenwerken
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in customer, leverancierrelaties. Grote projecten of diensten die meer dan 1 Shire gaat
vereisen een veelheid van afzonderlijke cron om mee te werken (Cron Cluster) . Cron
Cluster vervangen Greedy, Parasitaire, woekerwinsten nationale en multinationale
organisaties.

Gemeenschappelijke Cluster Housing
Mensen hebben een 1 GOD gegeven recht op betaalbare Secure
woonruimten (Shelter) . De overheid heeft de plicht om de bevolking te
voorzien van betaalbare veilige woonruimte. Shelter wordt geleverd door
een Shire.
Gebieden tussen Cluster behuizing worden gebruikt voor boomgaarden en gratis waaiervee. Ze worden
onderhouden door Cluster woningen huurders. Die op een rooster.

Definities
Landbouw : Tuinderij > Bloemen, kruiden, groenten ..
Boomgaard > Bessen, fruit, noten ..

Farm > Grain, diervoeders ..
Boerderij > Vissen, zoogdieren, gevogelte, Reptielen ..

Bouwhoogte ( niet hoger): Gemeenschappelijke Cluster Housing >
4 niveaus: Ground Level, niveau 1, niveau 2, Glasshouse.

Retail en Bazaar Complex >
4 niveaus: Ground Level, niveau 1, niveau 2, Level3, dakpaneel zonne-energie.

work Kapellen > 8 niveaus: Ground Level, + 7 Levels, dakpaneel zonne-energie.

Huis
Einde
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