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I Hans Kejserliga Majestäts
Höga Namn, Dess Senats

för Finland

resolution i anledning af en till
Kejserliga Senaten ingifven skrift,
deri Medicinekandidaten Arthur
Grunér, Filosofiekandidaten Wer-
ner Wellingk, Studeranden Ernst
Krogius, Handlanden Lars Kro-
gius junior och Kontoristen Georg
Uschakoff i underdånighet anhållit
om fastställelse af ett skriften bi-
lagdt förslag till stadgar för en
förening, benämnd „Helsingfors
velocipedklubb" med ändamål att
väcka och sprida intresse för hjul-
sporten i Finland; och är berörda

förslag sålydande:



4

»Stadgar för Helsingfors Velocipedklubb.

Helsingfors velocipedklubb har
till uppgift att genom närmare
sammanslutning af för hjulsporten
intresserade personer och genom
anställande af samridter, tättingar
uppvisningar m. m. väcka och
sprida intresse för hjulsporten i
Finland.

8 2.

Medlem i klubben är utom stif-
tarene, hvarje enligt $ 3 inkallad
person.

För hjulsporten intresserade per-
soner, hvilka utan att själfva utöfva
denna idrott önska till klubbens
ändamål medvärka, vare det icke
vägradt att på sätt som i j| 3 säges
i den vinna inträde samt att vid
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dess möten närvara och i diskussion
men ej i omröstning och val deltaga.
Sådana medlemmar erlägga till
klubbens kassa ett årligt bidrag af
io mark.

h 3-
Till medlem i klubben inkallas

den, som efter att sig till intagning
för styrelsen hafva anmält, vid ut-
tryckligen till val sammankalladt
möte, därvid styrelsen, bifogande
sitt utlåtande, klubben om inträdes-
ansökningen underrättar, erhållit
minst 4 /_ af de afgifna rösterna
under förutsättning att åtminstone
2/8 af de vid mötet närvarande i
valet tagit del.

S 4-
Personer, hvilka i hög grad gjort

sig förtjänta afklubben, kunna vid
årsmötet genom enhälligt val till
hedersledamöter inkallas.
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Klubbens förvaltning handhafves
af en årligen vald styrelse, hvilken
består afordförande, ridchef, under-
ridchef, sekreterare och skattmä-
stare.

Styrelsen åligger:
att förbereda de ärenden, som

skola föreläggas klubben;
att bestämma om klubbens sam-

mankallande till möten, hvilket
sammankallande ovilkorligen bör
ske då minst fem afklubbens med-
lemmar därom hos styrelsen anhålla;

att på lämpliga tider föranstalta
gemensamma utfärder, samridter
o. s. v.;

att afgöra om klubbens löpande
ärenden och utgifter; samt

att afgifva årsberättelse.
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S 6.
Ordföranden representerar klub-

ben samt leder diskussionen vid
klubbens och styrelsens samman-
komster. Vid förfall utser ord-
föranden inom styrelsen en ställ-
företrädare, hvarom icke, eger möte
välja en tillfällig ordförande.

S 7-
Ridchefen leder klubbens sam-

ridter och öfningar samt öfver-
vakar att de af klubben faststälda
rid- och ordningsreglerna strängt
iakttagas.

Under-ridchefen biträder ridche-
fen i hans åligganden.

S 8.
Sekreteraren förer protokoll vid

klubbens och styrelsens samman-
träden, upprättar noggrann förteck-
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ning öfver klubbens medlemmar,
ombesörjerklubbens korrespondens
samt förvarar klubbens arkiv.

S 9-
Skattmästaren åligger att förvalta

klubbens kassa och inventarier, att
däröfver omsorgsfullt föra bok samt
vid anfordran redovisa.

S IO -

Klubbens räkenskaper afslutas
årligen den sista April.

Hvarje år granskas klubbens rä-
kenskaper, arkiv och inventarier
äfvensom styrelsens förvaltning af
tvänne revisorer, till hvilka styrel-
sen före den 7 Maj bör aflemna
redovisning, och äro revisorerna
förpligtade att senast tvänne da-
gar före årsmötet sin revisionsbe-
rättelse till styrelsen ingifva.
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_ ".

Inom förra hälften af Maj må-
nad sammanträder klubben till all-
mänt årsmöte, hvarvid följande
ärenden till först upptagas och be-
handlas:

a) styrelsens årsberättelse;
b) revisorernas utlåtande;
c) möjligen väckt förslag om

ändring af stadgarna eller upplös-
ning af klubben;

d) bestämning af årsafgift för
klubbens hjulsport utöfvande med-
lemmar;

e) val af styrelse och revisorer
för det kommande året.

S 12-

Hvarje enligt 3 inkallad med-
lem erlägger mot erhållande af
klubbens märke i inskrifningsafgift
S mark. Årsafgiften för det löpande
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året bör inom en månad efter års-
mötet till skattmästaren erläggas.
Varder detta oaktadt upprepade
påminnelser ej iakttaget, anses den
försumlige hafva utträdt urklubben.

S 13-
Medlem, som ur klubben utträ-

der, vare skyldig att återställa sitt
klubbmärke, såvida ej styrelsen
därom annorlunda besluter.

S 14-
Bryter klubbmedlem upprepade

gånger mot klubbens rid- och ord-
ningsregler eller skadar han på
annat sätt dess anseende, kan han
vid allmänt möte på förslag af
styrelsen genom enkel röstplurali-
tet ur klubben uteslutas.

S 15-
Klubbmöte är beslutfördt, så-

framt minst 10 röstberättigade med-



II

lemmar äro närvarande. Vid mö-
te må ordförande ej i omröstning
deltaga men eger votum decisi-
vum vid fall af lika röstetal. Vid
val och då sådant vid omröstning
särskildt påyrkas, användas slutna
röstsedlar. Till val må frånvaran-
de klubbmedlem insända sin egen-
händigt skrifna och bevittnade val-
sedel. Enkel röstpluralitet gäller
utom då annorlunda är stadgadt.
Mötes protokoll bör inom 8 dagar
justeras af tvenne vid mötet ut-
sedde justeringsmän.

Si6.
Frågor angående ändring afklub-

bens stadgar eller angående klub-
bens upplösning kunna endast vid
årsmötet behandlas, och böra för-
slag därom inlämnas till styrelsen
senast en vecka före detta möte
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samt tillkännagifvande om förslaget i
styrelsens annons om årsmötet ingå.
Ändring af stadgarna må företagas
blott i den händelse att åtminstone
2/3 af de vid mötet närvarande sig
därom förena. För beslut om klub-
bens upplösning erfordras att minst
2/3 afklubbens röstberättigade med-
lemmar understödja i detta syfte
framstäldt förslag."

i anledning hvaraf Guvernörs-
embetet i Nylands län inford-
radt underdånigt utlåtande af-
lemnat: Gifven uti Kejserliga
Senaten för Finland och Dess
Ekonomie Departement, i Hel-
singfors, den 7 Oktober 1887.

Kejserliga Senaten har låtit den-
na underdåniga ansökning Sig före-
dragas och finner godt icke alle-
nast tillåta bildandet af ifrågava-
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rande förening utan äfven gilla och
till efterrättelse fastställa ofvan-
intagna för samma förening före-
slagna stadgar, uti hvilka ändring
förty icke äger giltighet, med
mindre den varder särskildt stad-
fäst. Det alle, som vederbör, till
underdånig efterrättelse länder.

I Hans Kejserliga Majestäts
Höga Namn, Dess Senat

för Finland:

S. W. von Troil.
VV. von Dsehn.
J. G. Sohiman.

Oscar Norrmén.
K. F. Ignatius.

A. W. lAndström.



Rid- och ordningsregler.

i) Rid aldrig ut utan ringklocka.
2) Vik af till höger vid möte.
3) Passera föremål, rörande sig i

samma riktning som velocipeden
på vänster sida, ledd häst på fö-
rarens sida.

4) Signalera städse och i god tid:
före upphinnandet af vägfa-

rande och fotgängare,
vid passerandet af hörn,
i vändningar,
vid afsittning.

5) Sakta fart:

i mörker,

vid vägöfvergångar,
i hörn,

på mera trafikerade platser.
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6) Gif noga akt då häst mötes
eller passeras och sitt af om den
visar tecken till oro.

7) Rid städse på tillräckligt af-
stånd från föregående ryttare.

8) Begagna lykta vid ridt imörker.
9) Då ridchef vid samridning är

frånvarande, utses alltid i hans
ställe en van ryttare till ledare.

10) Väg öppnas genom samman-
slutning åt höger. Enkel linie
bildas från dubbel sålunda, att
högermännen rida upp framför
sina sidokamrater.

11) Då någon person vid samrid-
ning bakifrån passeras, gifver
ledaren tillkänna att flera följa
efter.

12) lakttag noggrant polisförord-
ningar.
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Signaler.

Ridcheferna använda vid sam-
ridter följande signaler:

Gif akt eller samling: en lång hviss-
ling.

Denna hvissling föregår som
lystringssignal hvarje af de föl-
jande signalerna:
Sitt upp: en kort hvissling.
Sitt af: två korta hvisslingar.
Saktafarten:'tre „ „

Öka farten: fyra „ „

Bilda enkel linie: en kort och en
lång hvissling.
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