
 

 

 

 

 

 

              
  
  
  
  

      TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  ggrroowwiinngg  
««AA  nneeww  uunniioonn  aaddvviissoorr  aatt  yyoouurr  sseerrvviiccee  

                         

TThhee  NNaattiioonnaall  CCoouunncciill  uunnddeerrttooookk  aa  rreefflleeccttiioonn  oonn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  wwoorrkk  aanndd  sseerrvviicceess  ffoorr  tthhee  
mmeemmbbeerrss..  WWee  ddeecciiddeedd  ttoo  ggiivvee  oouurrsseellvveess  aa  mmoorree  eeffffiicciieenntt  iinntteerrnnaall  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  cclloosseerr  
ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss..  AAfftteerr  tthhee  cchhaannggeess  wwiitthh  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  aanndd  tthhee  rreettuurrnn  ooff  tthhee  hheeaadd  ooffffiiccee  

iinn  SStt--GGeeoorrggeess,,  wwee  ddeecciiddeedd  ttoo  aadddd  aann  eexxppeerriieenncceedd  uunniioonn  aaddvviissoorr..  
  
TThhee  RREESSSSAAQQ  iiss  pprroouudd  ttoo  aannnnoouunnccee  tthhee  aarrrriivvaall  ooff  MMrr..  PPiieerrrree--LLoouuiiss  
FFoorrttiinn--LLeeggrriiss  oonn  tthhee  wwoorrkk  tteeaamm,,  aass  aa  uunniioonn  aaddvviissoorr..     
  
MMrr..  FFoorrttiinn--LLeeggrriiss  lleeaarrnneedd  aabboouutt  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  rreessoouurrcceess  wwhheenn  hhee  
wwoorrkkeedd  wwiitthh  tthhee  RREESSSSAAQQ  aanndd  tthhee  AADDRREEQQ  ffrroomm  22000099  ttoo  22001133..  HHee  hhaass  
aa  ssoolliidd  eexxppeerriieennccee  ooff  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  rreepprreesseennttaattiioonn  iinn  ccoouurrtt..  HHee  wwiillll  
bbee  aann  iimmppoorrttaanntt  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  tteeaamm,,  bbyy  ggiivviinngg  uuss  lleeggaall  aaddvviiccee,,  
aaccccoommppaannyyiinngg  uuss  wwhheenn  nneeeeddeedd  aanndd  bbyy  oorrggaanniizziinngg  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  
ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  eelleecctteedd  ooffffiicciiaallss..  HHee  wwiillll  aallssoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ccaasseess  
ooff  mmiissuunnddeerrssttaannddiinnggss..  
  

  

  
  

  RREESSSSAAQQ  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  
TThhee  441188--222222--00220011  iiss  bbaacckk  iinn  ffuunnccttiioonn  

  

AAtt  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  sseevveerraall  mmeemmbbeerrss,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ppuutt  bbaacckk  oouurr  oolldd  tteelleepphhoonnee  lliinnee,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  
aallllooww  eevveerryyoonnee  ttoo  rreeaacchh  oouurr  ssttaaffff  iinn  SStt--GGeeoorrggeess,,  wwhhoo  iiss  tthheerree  ttoo  ssuuppppoorrtt  yyoouu  aanndd  hheellpp  yyoouu  iinn  aannyy  wwaayy  tthheeyy  
ccaann  aanndd  ttoo  hheellpp  yyoouu  ccoonnttaacctt  yyoouurr  rreeggiioonnaall  rreepprreesseennttaattiivveess  wwhheenn  nneeeeddeedd..  
  
.  

DDoonn’’tt  hheessiittaattee  aannyy  lloonnggeerr……  WWee  aarree  tthheerree  ffoorr  yyoouu!!  
TToo  rreeaacchh  tthhee  RREESSSSAAQQ  hheeaaddqquuaarrtteerrss  

  

551144--779988--88881155  oorr  441188--222222--00220011  
aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett  

  

IInnffoo  RREESSSSAAQQ  
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  TTRRAAIINNIINNGG  CCOOUURRSSEESS    
WWee  aallwwaayyss  bbeenneeffiitt  bbyy  lleeaarrnniinngg  !!  

 
WWiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  aarrttiiccllee  77--33..0000  ooff  oouurr  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt,,  eeaacchh  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreeggiioonnss  hhoollddss  aa  
ccoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  oonnggooiinngg  ttrraaiinniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeennttss  aanndd  rreepprreesseennttaattiivveess  ffrroomm  tthhee  RREESSSSAAQQ..    NNoorrmmaallllyy,,  tthhiiss  ccoommmmiitttteeee  iiss  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  llooccaall  
ccoonnssuullttaattiioonn  ccoommmmiitttteeee..  
  
TThhee  mmaannddaattee  ooff  tthheessee  rreeggiioonnaall  ccoommmmiitttteeeess  iiss  ttoo  ppllaann  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  
aanndd  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkk  ooff  tthhee  oorriieennttaattiioonnss,,  pprriioorriittiieess  aanndd  pprrooggrraammss  ooff  
ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  ddeetteerrmmiinneedd  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell..    
  
DDuurriinngg  tthhee  rreecceenntt  llooccaall  ccoommmmiitttteeeess  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  RREESSSSAAQQ  hhaavvee  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  hhoollddiinngg  
ooff  vvaarriioouuss  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  oouurr  aassssoocciiaattiioonn  ttoo  aallllooww  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  iinn  
ddiiffffeerreenntt  ccaatteeggoorriieess  ooff  tthheeiirr  wwoorrkk..  EEssttaabblliisshh  aann  aannnnuuaall  aaccttiioonn  ppllaann  aanndd  aa  ccaalleennddaarr  ooff  aaccttiivviittiieess  ooffffeerreedd  ttoo  oouurr  
mmeemmbbeerrss..    
  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  mmaannyy  rreeggiioonnaall  ccoommmmiitttteeeess  ffoouunndd  tthhaatt  rreessoouurrccee  mmaannaaggeerrss  ppaarrttiicciippaattee  vveerryy  lliittttllee  iinn  tthheessee  ttrraaiinniinngg  
ccoouurrsseess  wwhhiicchh  aarree  ffuunnddeedd  bbyy  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  SSoocciiaall  SSeerrvviicceess..  
  
TThhee  RREESSSSAAQQ  wwiisshheess  ttoo  rreemmiinndd  yyoouu  ttooddaayy  ooff  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  yyoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthheessee  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  wwhhiicchh  
aarree  ooffffeerreedd  bbyy  yyoouurr  rreeggiioonnaall  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnss..  TThheessee  ccoouurrsseess  aarree  ooffffeerreedd  ttoo  yyoouu  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  aanndd  
wwiillll  hheellpp  yyoouu  ttoo  iimmpprroovvee  yyoouurrsseellff  aanndd  fflloouurriisshh  aass  aann  aadduulltt  rreessoouurrccee  mmaannaaggeerr..  DDoo  nnoott  hheessiittaattee,,  rreeggiisstteerr  ffoorr  tthheessee  
ccoouurrsseess,,  tthheeyy  ccaann  mmaakkee  yyoouurr  lliiffee  eeaassiieerr!!  
  

DDOONN’’TT  FFOORRGGEETT  TTHHAATT  WWEE    

AALLWWAAYYSS  BBEENNEEFFIITT  BBYY  LLEEAARRIINNGG  

  
  
  
  
  

  SSppeecciiffiicc  AAggrreeeemmeenntt  //  EEmmppllooyymmeenntt  ccoonnttrraacctt      
NNeevveerr  ssiiggnn  aannyytthhiinngg  wwiitthhoouutt  kknnoowwiinngg  wwhhaatt  yyoouu  aarree  ssiiggnniinngg  

  
AAss  aa  ggrroouupp  rreepprreesseennttiinngg  mmaannyy  rreessoouurrcceess  ffoorr  aadduullttss  iinn  QQuueebbeecc,,  ssoommee  ooff  tthheemm  rreegguullaarrllyy  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  uuss  ttoo  oobbttaaiinn  
ddiiffffeerreenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  tthheeiirr  iinnssttiittuuttiioonn..    UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  ttoooo  mmaannyy  rreessoouurrcceess  
ttaakkee  ttoooo  lloonngg  bbeeffoorree  ccoommmmuunniiccaattiinngg  wwiitthh  tthheeiirr  rreepprreesseennttaattiivvee  aassssoocciiaattiioonn  aanndd//oorr  uunniioonn..  TThhiiss  oofftteenn  rreessuullttss  iinn  
iirrrreevveerrssiibbllee  pprroobblleemmss  ffoorr  ssoommee  ooff  tthheemm..  
    
RReecceennttllyy,,  wwee  lleeaarrnneedd  tthhaatt  rreessoouurrcceess  wweenntt  ttoo  tthheeiirr  eessttaabblliisshhmmeenntt  ttoo  ssiiggnn  tthhee  rreenneewwaall  ooff  tthheeiirr  ssppeecciiffiicc  aaggrreeeemmeenntt..  TThheeyy  
ssiiggnneedd  tthhee  ddooccuummeenntt  wwiitthhoouutt  aannyy  hheessiittaattiioonn,,  nnoott  eevveenn  rreeaaddiinngg  iitt,,  aanndd  tthheenn  rreettuurrnneedd  hhoommee..  HHoowweevveerr,,  wwhhaatt  tthheeyy  hhaadd  
jjuusstt  ssiiggnneedd  wwaass  aa  nneeww  ccoonnttrraacctt  tthhaatt  mmooddiiffiieedd  oorr  cchhaannggeedd  tthheeiirr  ssttaattuuss  aass  aa  rreessoouurrccee,,  nnooww  bbeeiinngg  pprriivvaatteellyy  oowwnneedd..    
  
YYoouurr  ssiiggnnaattuurree  iiss  yyoouurr  wwoorrdd!!    BBeeffoorree  ssiiggnniinngg  aa  ddooccuummeenntt  ffrroomm  aannyyoonnee,,  yyoouu  mmuusstt  rreeaadd  iitt  ccoommpplleetteellyy  aanndd  uunnddeerrssttaanndd  
wwhhaatt  yyoouu  aarree  ssiiggnniinngg..    KKeeeepp  iinn  mmiinndd  tthhaatt  bbyy  ssiiggnniinngg  aannyy  ddooccuummeenntt,,  yyoouu  aauutthhoorriizzee  aanndd  aacccceepptt  tthhee  ddooccuummeenntt  aass  iiss..    
  
WWee  aallssoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  ssoommee  rreessoouurrcceess  aarree  nnoott  rreeaallllyy  ccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  ssuucchh  ssiittuuaattiioonnss..    IIff  tthhiiss  iiss  yyoouurr  ccaassee,,  DDOO  NNOOTT  
hheessiittaattee  ttoo  aasskk  ffoorr  hheellpp  bbyy  aannyy  oonnee  ooff  yyoouurr  rreeggiioonnaall  rreepprreesseennttaattiivveess  bbyy  ccoonnttaaccttiinngg  tthheemm  ddiirreeccttllyy  oorr  iiff  yyoouu’’rree  nnoott  ssuurree,,  
ccaallll  tthhee  RREESSSSAAQQ  aatt  551144--779988--88881155  oorr  aatt  441188--222222--00220011..    OOnnee  ooff  oouurr  eemmppllooyyeeeess  wwiillll  gguuiiddee  yyoouu  aanndd  rreeccoommmmeenndd  yyoouu  ttoo  
oonnee  ooff  yyoouurr  rreeggiioonnaall  rreepprreesseennttaattiivveess..      
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  RReeffuunnddaabbllee  eexxppeennsseess  dduurriinngg  ttrraavveell    
AAmmeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  CCTT  221155331111  

                     

OOnn  AApprriill  33rrdd,,  tthhee  TTrreeaassuurryy  BBooaarrdd  mmaaddee  ssoommee  cchhaannggeess  ttoo  iittss  mmaannaaggeemmeenntt  ppoolliiccyy  bbooookk..  TThheessee  cchhaannggeess  aarree  
aallrreeaaddyy  aaffffeeccttiinngg  oouurr  mmeemmbbeerrss  aanndd  wwee  nneeeedd  ttoo  iinnffoorrmm  yyoouu  ssoo  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  aaddeeqquuaattee  rreeppaayymmeennttss..    
  
IInn  ffaacctt,,  AArrttiiccllee  33--88..0044  ooff  oouurr  ccoolllleeccttiivvee  aaggrreeeemmeenntt  ssttaatteess  tthhaatt,,  ffoorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffuurrtthheerr  tthhaann  5500  kkiilloommeetteerrss,,  
tthhee  mmiilleeaaggee  aalllloowwaannccee  iiss  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhee  DDiirreeccttiivvee  oonn  TTrraavveell  EExxppeennsseess  aanndd  OOtthheerr  IInnhheerreenntt  EExxppeennsseess,,  aass  
aammeennddeedd  bbyy  tthhee  CCTT  221155331111..    TThhiiss  sseett  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  ppoolliicciieess  wwaass  aammeennddeedd  oonn  AApprriill  33rrdd,,  22001188..  
  
TThheerreeffoorree,,  aass  ooff  AApprriill  11sstt,,  22001188,,  tthhee  rreessoouurrcceess  mmaakkiinngg  aauutthhoorriizzeedd  ttrraavveell  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ffiinnaanncciiaall  
ccoommppeennssaattiioonn  ooff  $$  00..4444//kkmm  iinnsstteeaadd  ooff  $$  00..4433//kkmm..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheeyy  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  $$  1111..0000  aass  aa  
lluummpp  ssuumm  ffoorr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ooff  lleessss  tthhaann  5500  kkmm..  
  
TThhee  MMiinniissttrryy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  SSIIRRTTFF  wwiillll  bbee  qquuiicckkllyy  mmooddiiffiieedd  iinn  tthhiiss  ddiirreeccttiioonn  aanndd  tthhaatt  aallll  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeennttss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ccoommppllyy  vveerryy  qquuiicckkllyy..  
  

HHeerree  iiss  tthhee  lliinnkk  ttoo  vviieeww  tthheessee  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  ppoolliiccyy  bbooookk  ::    
  

hhttttppss::////wwwwww..ttrreessoorr..ggoouuvv..qqcc..ccaa//ffiilleeaaddmmiinn//PPDDFF//sseeccrreettaarriiaatt//DDiirreeccttiivvee__ffrraaiiss__rreemmbboouurrssaabblleess..ppddff  

  
  
  
  
  

  PPrroovviinncciiaall  ttoouurrss  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  sseeaassoonn    
WWaattcchh  yyoouurr  mmaaiill  

  
AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ssuummmmeerr  ppeerriioodd,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  yyoouu  aanndd  mmaakkee  aa  pprroovviinncciiaall  ttoouurr  
ooff  rreeggiioonnaall  aasssseemmbblliieess  nneexxtt  JJuunnee..  
  
AAss  wwee  aallll  kknnooww,,  bbeeiinngg  cclloossee  ttoo  oouurr  rreessoouurrcceeffuull  mmeemmbbeerrss  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aa  ttoopp  pprriioorriittyy  ffoorr  tthhee  RREESSSSAAQQ..    AAss  
aa  rreessuulltt,,  MMrr..  HHuuggoo  LLééggaarréé,,  PPrreessiiddeenntt  aanndd  ssppookkeessppeerrssoonn  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  aanndd  hhiiss  tteeaamm  wwiillll  ttrraavveell  aaccrroossss  tthhee  
pprroovviinnccee  ttoo  eexxcchhaannggee  wwiitthh  yyoouu,,  bbee  mmoorree  aatttteennttiivvee  ttoo  yyoouurr  nneeeeddss  aanndd  eessppeecciiaallllyy……lliisstteenn  ttoo  wwhhaatt  yyoouu  hhaavvee  ttoo  
ssaayy..    
  
WWee  aarree  aawwaarree  tthhaatt,,  aass  aann  ooffffiicciiaall  rreepprreesseennttaattiivvee,,  tthhee  RREESSSSAAQQ  mmuusstt  ssuuppppoorrtt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  eeaacchh  rreeggiioonn  ffoorr  
wwhhiicchh  iitt  hhaass  oobbttaaiinneedd  tthhee  rreepprreesseennttaattiioonnaall  mmaannddaattee..    TToo  ddoo  tthhiiss,,  wwee  bbeelliieevvee  tthhaatt  ggooiinngg  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  
rreessoouurrcceess  aanndd  ttaakkiinngg  tthhee  ttiimmee  ttoo  ttaallkk  ttoo  tthheemm  wwiillll  oonnllyy  mmaakkee  uuss  ssttrroonnggeerr  aass  aa  tteeaamm  ttoo  aacchhiieevvee  oouurr  ccoommmmoonn  
ggooaallss..    
  
  

WWAATTCCHH  YYOOUURR  MMAAIILL  NNOOWW,,  AASS  YYOOUU  WWIILLLL  BBEE  CCOONNVVEENNEEDD  FFOORR  TTHHEESSEE    EEVVEENNTTSS..  
  
  

IITT  WWIILLLL  BBEE  AA  PPLLEEAASSUURREE  TTOO  MMEEEETT  EEVVEERRYYOONNEE  !!  
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NNEEEEDD  HHEELLPP  OORR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  ??  
  
  
  

  
  

  
TTHHEE  RREEGGIIOONNAALL  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  
  
EESSTTRRIIEE  ((RReeggiioonn  0055))  LLAAVVAALL  ((RReeggiioonn  1133))  
SSttéépphhaanniiee  CCoorrddeeaauu  VVéérroonniiqquuee  GGiillbbeerrtt  
PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  
881199--662200--44660088  551144--661199--33992233  
rreessssaaqq..eessttrriiee..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaavvaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
MMOONNTTRREEAALL  ((RReeggiioonn  0066))  LLAANNAAUUDDIIEERREE  ((RReeggiioonn  1144))  
MMaarryy  SSuurroowwaanniieecc  GGiilllleess  LLaacchhaappeellllee  
PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  
551144--336677--33223333  551144--660066--99889966  
rreessssaaqq..mmoonnttrreeaall..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaannaauuddiieerree..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  
  
CCHHAAUUDDIIEERREE--AAPPPPAALLAACCHHEESS  ((RReeggiioonn  1122))  LLAAUURREENNTTIIDDEESS  ((RReeggiioonn  1155))  
CChhaannttaallee  DDuuppuuiiss  KKaatthhlleeeenn  GGaauutthhiieerr  
PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  PPrreessiiddeenntt  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorr  
441188--662255--22002211  551144--995522--66000044  
rreessssaaqq..ccaappppaallaacchheess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  rreessssaaqq..llaauurreennttiiddeess..pprreessiiddeenntt@@ggmmaaiill..ccoomm  
  

  
HHEEAADD  QQUUAARRTTEERRSS  ––  NNAATTIIOONNAALL  RREESSSSAAQQ  
  
TTeelleepphhoonnee  ::  441188--222222--00220011  PPiieerrrree--LLoouuiiss  FFoorrttiinn--LLeeggrriiss,,  PPrriisscciillllee  DDrroouuiinn,,  
  551144--779988--88881155  UUnniioonn  aaddvviissoorr  EExxeeccuuttiivvee  AAssssiissttaanntt  
  

FFaaxx  ::  441188--222222--66557766      
        

aassssoocciiaattiioonn@@gglloobbeettrrootttteerr..nneett  LLuucciiee  VVaacchhoonn,,  LLoouuiissee  DDuullaacc,,  
  AAccccoouunnttiinngg  AAssssiissttaanntt  SSeeccrreettaarryy--rreecceeppttiioonniisstt    
wwwwww..rreessssaaqq..ccoomm    
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