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HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN

SÄÄNNÖT.

i §•

Hämeenlinnan Eläinsuojelusseuran tarkoituk-
sena on koettaa mieskohtaisesti tahi kirjallisilla
opetuksilla, neuvoilla ja ohjeilla herättää myötä-
tuntoisuutta ja rakkautta eläimiin sekä kaikilla
mahdollisilla keinoilla ehkäistä eläinrääkkäystä
ja valvoa, että voimassa olevia asetuksia tässä
suhteessa noudatetaan.

2 §•

Seuran toiminta-alaan kuuluu Hämeenlinnan
kaupunki ynnä ne kaupungin lähiseuduilla ole-
vat maalaiskunnat, joihin seura päättää ulottaa
toimintansa tahi perustaa haaraosastoja.



Seuran jäseneksi pääsee jokainen puhdasmai-
neinen Suomen kansalainen, joka seuran rahas-
toon suorittaa, joko kerta kaikkiaan kaksikym-
mentäviisi (25) markkaa tahi vuosittain nainen
yhden (1) markan ja mies kaksi (2) markkaa.

Jäsen, joka kahdenkymmenenviiden vuoden
aikana on maksanut jäsenmaksunsa, on senjäl-
keen vapautettu vuosimaksuja suorittamasta.

Erityisissä tapauksissa voipi Johtokunta va-
pauttaa varattomia jäseniä vuosimaksujaan suo-

rittamasta.

Kunniajäsenekseen voipi seura yleisessä ko-
kouksessa kutsua henkilöitä, jotka suurem-

massa määrässä ovat eläinsuojelusta edistäneet
tahi erittäin ansainneet seuran kiitollisuutta.

Seuran jäsenmaksut kannetaan vuosittain
helmikuun kuluessa.

Jäsen, joka ei ennen toukokuun 1 päivää ole
jäsenmaksuaan suorittanut, katsotaan seurasta
luopuneeksi.



Jokainen seuran jäsen on velvollinen voi-
miensa mukaan työskentelemään eläinsuojeluk-
sen edistämiseksi ja eläinrääkkäyksen ehkäise-
miseksi sekä tapahtuneista eläinrääkkäyksistä
ilmoittamaan seuran Johtokunnalle, joka tutkit-
tuaan asian, päättää syyllisen asettamisesta
syytteeseen tahi ryhtyy muihin tarpeellisiin toi-
menpiteisiin asiassa.

Kun Johtokunta päättää asettaa syyllisen tuo-
mioistuimessa syytteeseen eläinrääkkäyksestä,
tulee Johtokunnan ilmoittaa asia syytteen nos-

tamista varten asianomaiselle viralliselle syyttä-
jälle.

7 §•

Seuran vuosikokous, johon kutsumus on vä-
hintäin seitsemän päivää ennen julkaistava seu-
ran määräämissä paikkakunnan sanomalehdissä,
pidetään Hämeenlinnan kaupungissa maaliskuun
ajalla ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

l:o) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja
sihteeri;

2:o) luetaan Johtokunnan kertomus seuran
toiminnasta edellisenä vuotena;



3:o) esitetään tilintarkastajain lausunto, edel-
lisen vuoden tilien hoidosta ja päätetään tili-
vapaudesta Johtokunnalle;

4:o) valitaan suljetuilla lipuilla Johtokuntaan
kolmeksi vuodeksi kaksi jäsentä ja yksi vara-
jäsen;

5:o) valitaan kaksi tilintarkastajaa kuluvan
vuoden tilikirjain tarkastamista varten;

6:0) käsitellään vuosikertomuksesta johtuvat
ynnä muut asiat, joita Johtokunta tahi yksityi-
set seuran jäsenet esittävät vuosikokouksessa
käsiteltäviksi;

7:o) valitaan kaksi henkilöä tarkastamaan
kokouksessa laadittua pöytäkirjaa.

Tarpeen vaatiessa on Johtokunta oikeutettu
sekä kymmenen jäsenen pyytäessä velvollinen
kutsumaan seuran jäsenetylimääräiseen kokouk-
seen, johon kutsumus on julkaistava samalla
tavalla, kuin vuosikokoukseenkin sekä kutsu-
muksessa ilmoitettava, mitkä asiat kokouksessa
tulevat käsiteltäviksi.



Seuran asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu
Johtokunta, mihin kuuluu kuusi jäsentä ja kol-
me varajäsentä, joista vuosittain eroaa kolmas-
osa.

Eroamisvuorossa oleva jäsen voidaan uudel-
leen Johtokuntaan valita, jos hän siihen suostuu.

10 §.

Johtokunta, joka kokoontuu puheenjohtajansa
kutsumuksesta niin usein, kuin asiat sitä vaati-
vat, on päätösvaltainen, kun viisi jäsentä, pu-
heenjohtaja siihen luettuna, on saapuvilla.

Keskuudestaan valitsee Johtokunta puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan sekä rahaston-
hoitajan ja sihteerin.

H §•

Johtokunnan tulee parhaimman ymmärryk-
sensä mukaan hoitaa seuran asioita, panna täy-
täntöön yleisten kokousten päätökset, valvoa
että voimassa olevia asetuksia teurastuksesta ja
eläinrääkkäyksen ehkäisemiseksi noudatetaan,
hankkia toripäivien ajaksi ja muulloinkin, kuin
tarpeelliseksi nähdään, erityisiä henkilöitä vai-



12 §.

13 §.

Johtokunta on oikeutettu, jos se tarpeelliseksi
katsoo, määräämään rahastonhoitajalle ja sih-
teerille palkan sekä myöskin palkkaamaan eri-
tyisen henkilön, joka tarvittaessa käypi otta-
massa selkoa ilmoitetuista eläinrääkkäyksistä.

vomaan eläinrääkkäyksen ehkäisemistä, päättää
eläinrääkkääjien syytteesen asettamisesta, edis-
tää eläinsuojelusta esitelmillä, eläinystävällistä
kirjallisuutta levittämällä ja julkaisemalla sekä
vahvistaa haaraosastoille säännöt javaadittaessa
antaa viranomaisille lausuntoja eläinsuojelusta
koskevissa asioissa.

Myöskin voipi Johtokunta vuosikokoukselle
ehdottaa seuran kunniakirjoja annettavaksi sel-
laisille henkilöille, jotka pitemmän aikaa ovat
erittäin hyvin hoitaneet eläimiään tahi jotka
vähintäin kymmenen vuotta ovat palvelleet sa-
massa paikassa ja sillä ajalla osoittaneet hel-
lyyttä kotieläinten hoidossa.



14 §

Johtokunnan sitoumukset ja kirjeet allekir-
joittaa Johtokunnan puolesta puheenjohtaja ja
sihteeri.

15 §.

Rahastonhoitajan tulee hoitaa seuran raha-
varat sekä pitää sen tilikirjat, jotka ovat pää-
tettävät kalenterivuosittain, kantaa seuran jäsen-
maksut, suorittaa seuran ja Johtokunnan päät-
tämät maksut sekä noudattaa Johtokunnan hä-
nelle antamia määräyksiä.

Maaseudulla asuvien seuran jäsenten jäsen-
maksut kantaa jatilittää rahastonhoitajalle Johto-
kunnan valitsemat asiamiehet.

16 §.

Tilikirjat ovat viimeistään helmikuun 15 päi-
vänä jätettävät tilintarkastajille, joiden tulee
Johtokunnan puheenjohtajalle antaa lausuntonsa
tilien tarkastuksesta niin aikaisin, että Johto-
kunta voipi vuosikokoukselle jättää selityksensä
mahdollisesti tehdyistä muistutuksista.



17 §.

18 §.

19 §.

20 §.

Sihteeri kirjoittaa Johtokunnan kokouksien
pöytäkirjat sekä pitää huolta Johtokunnan kirje-
vaihdosta ja seuran aikakauslehtien, kirjallisuu-
den ja julkaisujen jakamisesta.

Kun seuran jäsenon tehnyt itsensä syypääksi
eläinrääkkäykseen, ilmoittakoon Johtokunta siitä
yleiselle kokoukselle, joka päättäköön, salli-
taanko sellaisen jäsenen edelleen kuulua seu-
raan vai onko hän siitä erotettava.

Yleisissä ja Johtokunnan kokouksissa ratkais-
taan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
mutta äänten langetessa tasan, voittaa se mieli-
pide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa,
paitsi vaaleissa, jotka ovat arvalla ratkaistavat.

Näiden sääntöjen muuttamisesta tahi seuran
hajoittamisesta, josta voidaan päättää ainoas-
taan vuosikokouksessa, älköön päätöstä tehtäkö,
ellei vähintäin kaksi kolmatta osaa kokouksessa



läsnä olevista seuran jäsenistä, ehdotusta kan-
nata.

21 §.

Jos seura päätetään hajoitettavaksi, määrät-
köön kokous, jossa päätös tehdään, samalla,
mihin seuran varat ovat käytettävät.








