CARD Mutual Benefit Asscication, Inc.
Board Self Assessment Form

Annex B

Pangalan ng Lupon: ____________________________________________________________
Appraisal Period:_______________________________________
Layunin: Ang Pantay na pagsusuri ay isinagawa upang mas lalo pang mapag buti at mapaganda ang pagganap at bisa ng Lupon sa pamamagitan ng
pagkilala sa mga bagay na kailangan pang ipagbuti.Ang bawat isang Lupon ay inaanyayahan na i-rate ang kanilang mga kasamahan gamit ang
pamantayan at tanong sa ibaba. Lagyan ng check (a) ang kahon na napili.
Pamantayan:
1 - Strongly Agree
2 - Agree
3 - Disagree
4 - Strongly Disagree
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Naiintindihan ko ang mga pananaw, misyon at mga layunin ng
Samahan.
Nakikiisa ako sa pagsusuri at pag-apruba ng mga adhikain at layunin
ng Samahan kabilang ang mga plano sa pang-pinasyal at pang
kabuuang operasyon nito.
Nalalaan ako ng sapat na oras upang matugunan at mapag-usapan
ang mga pangmatagalang isyu ng Samahan.
Sinusubaybayan ko ang aktwal na resulta ng kabuuang operasyon
laban sa itilagang target ng Samahan at gumagawa ng aksyon kung
kinakailangan
Regular kong sinusubaybayan ang anumang istratehiya at panganib
sa operasyon sa operasyon ng Samahan at gumagawa ng
karampatang aksyon kung kinakailangan.
Nauunawan ko ang aking obligasyon sa Samahan bilang Lupon at ang
mga batas at regulasyong nakapaloob sa Samahan na aking
kinabibilangan
Nakikiisa ako sa pagsusuri ng succession plan ng Samahan
Nakikiisa ako sa pagsisisayat na mayroong sapat at maayos na kontrol
sa bawat sistemang ipinapatupad sa Samahan
Dumadalo ako at aktibong nakikilahok sa anumang uri ng
pagpupulong at gawaing na ipinapatawag ng Samahan
Gumaganap ako sa aking tungkulin bilang Lupon ng hindi
naapektuhan ng Namamahala ang aking desisyon
Nalalaman ko ang ipinagkaiba ng obligasyon ng Lupon ng Patnugot sa
obligasyon ng mga Namamahala ng Samahan
Ang pagpupulong ng Lupon ng Patnugot sa bawat taon ay may sapat
na oras at bilang
Ang mga paksa at mga isyu na tinalakay sapagpupulong ng Lupon ay
may mahahalaga
Ang pagpupulong ng Lupon ng Patbnugot ay magalang na
isinasagawa at tinitiyak na may bukas na komunikasyon at
makabuluhang paglahok ng lahat
Ang mga materyales ng pagpupulong ng Lupon ng Patnugot ay
natanggap ng maaga para sa sapat na paghahanda.
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