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§ i.

Samfundet har till uppgift att verka för den största möjliga
inskränkning af vivisektionen såsom vetenskaplig forskningsmetod
samt för afskaffande af grymma experiment i allmänhet på lef-
vande djur.

Samfundet söker uppnå dessa ändamål
genom att befordra stiftandet af verksamma lagar i nyss

antydda rigtning;
genom att samla, bekantgöra och belysa sakförhållanden

angående det vetenskapliga djurplågeriet;
genom att, så långt tillgångarna det medgifva, prisbelöna

uppfinningar och afhandlingar, egnade att främja Samfundets verk-
samhet.

§ 3,

Hvarje välfrejdtfd person, som godkänner Samfundets uppgift,
kan inträda såsom dess ledamot.



Hvarjo ledamot är, så länge han tillhör Samfundet, förpligtad
att efter förmåga befordra dess syften.

Ledamotsafgiften erlägges med tio kronor på en gång eller
med en krona årligen.

Ledamot, som oaktadt upprepad påminnelse två år å rad ur-
aktlåtit inbetala årsafgift, anses hafv a vr Samfundet utträdt.

Ledamot, som beiinnes skada eller motverka Samfundets än-
damål, kan af Styrelsen uteslutas ur Samfundet.

§ 4.

Samfundets gemensamma angelägenheter ombesörjas af en
styrelse, som består af 5 ledamöter och 4 suppleanter för Sverige
samt 2 till 5 ledamöter och 2 suppleanter för hvart och ett af de
öfriga Nordiska länderna, som ansluter sig till Samfundet.

Styrelsen utöfvar sin funktion tre år å rad. Hvart tredje år
afgå 2 styrelseledamöter för hvarje land och samtlige supplean-
terne. Först bestämmes genom lottning, hvilka ledamöter skola
afgå; sedan afgå i tur de i befattningen äldste och, om bland dem
flere än två äro samtidigt valde, afgöres genom lottning, hvilka
skola utträda. De afgående kunna återväljas.

Styrelsen bar sitt säte i Stockholm.
Vid styrelsens sammanträden äro de ledamöter, som icke äro

bosatte i Stockholm, berättigade att yttra sig och rösta skriftligen,
och skall derföre tillkännagifvande om de ämnen, som komma att
utgöra föremål för öfverläggning, meddelas desse .ledamöter minst
14 dagar före sammanträdet.

Styrelsen, som är ansvarig för Samfundets tillgångar, eger att
dem \mder tiden mellan Samfundets årssammanträden förvalta och
i öfverensstämmelse medgifna föreskrifter använda.

Styrelsens räkenskaper granskas af 2 revisorer.
Styrelsen kallar Samfundet till årssammanträde, som skall ega

rum under September eller Oktober månad och hållas i Stockholm,
derest icke styrelsen finner skäl att bestämma annan samlingsort.

Kallelse till årssammanträde skall moddelas i tvenne af de
mest spridda tidningarna inom de till Samfundet hörande länder
och skall utfärdas tvänne gånger, första gången minst en månad
före sammanträdet.



Vid årssammanträdet förekomma följande ärenden:
Styrelsens och revisorernas berättelser;
beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen;
val af styrelsoledamöter och suppleanter samt af 2 reviso-

rer och 1 revisorssuppleant;
förslag angående ändring af stadgarna, dorest sådant för-

slag framlagts af styrelsen eller minst en månad före årssamman-
trädet blifvit skriftligen till styrelsen inlemnadt;

vid årssammanträdet väckta förslag till främjande af Sam-
fundets verksamhet.

I val af styrelseledamöter för de särskilda länderna deltaga
endast samfundsmodlommarne från det land, som är i fråga.

Styrelsen är berättigad att kalla Samfundet till extra samman-
träde, hvartill kallelse meddelas på sätt styrelsen finner lämpligt.

Ledamot af Samfundet, hvilken ej är i tillfälle att personligen
infinna sig, är berättigad att, så väl vid årssammanträdet som vid
extra sammanträde, yttra sig och deltaga i omröstning genom
befullmägtigadt ombud, som dock sjelf måste vara medlem af
Samfundet.

§ 5.
Styrelsen väljer inom sig Ordförande, vice Ordförande, Sekre-

terare och Skattmästare; dock kunna om så pröfvas lämpligt, till
Sekreterare och Skattmästare utses medlemmar af Samfundet, hvilka
icke tillhöra styrelsen.

Styrelsen eger icke fatta beslut, om ej minst 5 ledamöter
eller suppleanter äro närvarande; dock räknas såsom närvarande
äfven de, som afgifvit sin röst skriftligen.

Styrelsen sammanträder minst 6 gånger årligen. För öfrigt
eger Ordföranden sammankalla styrelsen, när omständigheterna
det' föranleda eller då två eller flera bland styrelsens ledamöter
sådant bogära.

Löpande ärenden eller sådana, som äro att betrakta endast
såsom verkställighetsåtgärder, ombesörjas af Ordföranden och Se-
kreteraren eller Skattmästaren.

§ 6.
Alla val verkställas med slutna sedlar, men öfriga omröst-

ningar ske öppet, der ej annorlunda begäres. Besluten bestämmas



genom onkel pluralitet och, i händeiso af lika röstetal för olika
meningar, genom lottning.

§ 7.

Derest de qviniiga medlemmarne af Samfundet önska när-
mare sammansluta, sig och utvälja en särskild dame-komité, så ega
denna komités Ordförande och Sekreterare säte och stämma vid
styrelsens sammanträdon.

§ 8.

Förslag till beslut om Samfundets upplösning kan framläg-
gas vid årssammanträdo, men. anses icke antaget, med mindre
än att 2/a delar af alla Samfundets medlemmar rösta derför. Är
förslag om upplösning framstäldt, och beslut icke har kunnat fat-
tas, emedan tillräckligt antal medlemmar icke tillstädesvarit, ut-
lyses en utomordentlig sammankomst genom do mest utbredda
tidningar i de länder, som äro delaktiga i Samfundet, och på en
sådan utomordentlig sammankomst kan giltigt beslut fattas genom
enkel röstöfvorvigt.

Samfundets tillgångar skola i sådant fall anvisas till djur-
skyddssakens befrämjande.
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