
Närmare upplysningar om Sylviaföreningens
organisation och värksamhet.

Afdelningarnas organisation.

A) Afdelning af Sylviaföreningen kan inom skola, med
rektors eller föreståndarinnas tillstånd, bildas
på förslag af någon skolans lärare, lärarinna
eller dess elever.

B) Hvarje afdelning utser en ledare (ledarinna), hvars
uppgift är att:

I) anteckna medlemmar (namn och ålder);
II) uppbära afgifter och utdela märken; se anm..

1 och 2.
Ill) insända medlemsförteckning och influtna medel

till centralstyrelsen eller dess ombud å orten;
se: I). och anm. 5.

IV) anordna möten och leda afdelningarnas värk-
samhet; samt

V) förmedla spridningen af föreningens organ.
I alt öfrigt ordnar afdelning sin styrelse och

värksamhet efter godtfinnande.
C) Till ledare (ledarinna) af Sylviaafdelning utses an-

tingen någon lärare eller lärarinna inom skolan,
eller elev som är uppgiften vuxen.

D) För att underlätta förbindelsen mellan central-
styrelsen och Sylviaföreningens afdelningar å andra



garna med råd och upplysningar;

se anm. 3.

orter, utses å hvarje ort, där sådana afdelningar
bildats, ett ombud, som därstädes har föreningens
angelägenheter om hand.

EJ Sylviaföreningens ombud har till uppgift att:
I) från centralstyrelsen rekvirera och till af-

delningarna öfverstyra Sylviaföreningens mär-
ken och stadgar, och tillhandagå afdelnin-

II) till Centralstyrelsen insända medlemsförteck-
ningar och uppburna medel samt frambära
afdelningarnasmeddelanden och önskningsmål;

III) anteckna och leda utom skolan stående med-
lemmar af Sylviaföreningen ; se anm. 1 och 2.

IV) sprida Sylviaföreningens skrifter; samt in-
fordra och till centralstyrelsen insända sådana
afdelningars förslag och valsedlar, hvilka ej
äro i tillfälle att närvara vid föreningens mö-
ten; se anm. 4.

Anm. 1. Vid inskrifning i Sylviaföreningen er-
lägges årsafgiften (10 penni) och afgiften för märket
(10 penni); sammanlagdt 20 penni; följande årsafgifter
erläggas vid början af hvarje hösttermin.

Anm. 2. Medlem, som förlorat sitt märke, kan
lösa ett nytt för 10 penni antingen af ledare (leda-,
rinna) för den afdelning han (hon) tillhör, af central-
styrelsen eller af dess ombud å orten, om intyg kan
företes öfver att vara i Sylviaföreningen inskrifven.

Anm. 3. Medlemsförteckning och stadgade af-
gifter insändas till centralstyrelsen, då teckning inom
afdelning slutförts; slutlikvid och redovisning afgifves
senast inom maj månads utgång.

Anm. 4. Förslag, valsedlar och meddelanden
till årsmötet böra till centralstyrelsen vara inlämnade
senast inom utgången af maj månad.



Anm. 5. Medlemsförteckning bör innehålla or-
tens och skolans namn, medlemmarnas namn och
ålder samt ledares (ledarinnas) namn, ålder, adress och
ställning inom skolan.

Afdelningarnas värksamhet
Då beskaffenheten af arbetet inom Sylviaföre-

ningens afdelningar måste och bör gestalta sig olika,
beroende af ortsförhållanden och medlemmarnas ålder,
förmåga och tillgångar, kan någon bestämd norm
för detsamma icke fastställas.

Lämpligast torde därför vara att lämna initiativet
till sådan värksamhet åt afdelningens ledare (leda-
rinna), eller att medlemmarne själfva pröfva sin upp-
finningsförmåga i detta afseende, och komma fram
med förslag. Detta tillvägagående har enligt vunnen
erfarenhet, lämnat öfverraskande resultat.

Såsom vägledning må dock förslagsvis nämnas
följande:

Afdelning kan, för att underlätta sin värksamhet,
och till biträde åt sin ledare (ledarinna), bland sina
medlemmar utse en styrelse med. olika funktioner,
såsom vice ledare (ledarinna), en eller flere sekreterare,
ekonom m. fl., efter behof och enligt godtfinnande.

Regelbundet återkommande möten äro särskildt
egnade att öka lifaktigheten och hålla intresset vid
makt. Vid dessa möten kunde föredrag, diskussion,
deklamation, uppläsning af djurvänliga berättelser och
skrifter, meddelanden om djurplågeri och förslag till
dess motarbetande,, samt sång, musik och lekar ega
rum.

Ändamålsenligt är anskaffandet af en Sylvia-
kassa, antingen genom frivilliga bidrag i sparbössa,
eller genom anordnandet af små sy- och slöjdföre-
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ningar och bazarer. Medlen kunna användas: till upp-
köp af foder åt småfåglarna under vintern, till an-
skaffande och gratisutdelning af djurvänliga skrifter
åt medellösa medlemmar, till årsafgifter och märken
för kamrater, som ej hafva råd att skrifva in sig i
Sylviaföreningen, samt för anordnandet af fester och
utfärder m. m.

En lätt och icke kostsam värksamhet, som minsta
barn kan utöfva, är att samla korn och brödsmulor
för att sedan om vintern strö ut åt småfåglarna.

Att till tidningen Sylvia insända uppsatser och
meddelanden och genom bladet brefväxla med andra
Sylviaafdelningar kan särskildt förordas, emedan nya
idéer och uppslag därigenom uppstå och vinna sprid-
ning och efterföljd.

Såsom synes fins det arbete nog. Och ännu
kunde mången nyttig och nöjsam värksamhet fram-
hållas. Och vi tillägga: Ingen värksamhet må ring-
aktas, huru anspråkslös och obetydlig den än må
synas. Ingen må förtröttas, om de direkta resultaten
också ej äro lysande.

Må man besinna att Sylviaföreningen i främsta
rummet vill värka uppfostrande, att den vill väcka
sina medlemmars intresse, eftertanke och pliktkänsla
gentemot de svaga, värnlösa och rättslösa i ska-
pelsen, så att denna pliktkänsla slutligen tränger in i
medvetandet och blir så andra natur, att dessa samma
medlemmar en gång såsom vuxna anse det vara
själffallet, ja, en samvetssak att tillgodose alla ska-
pade varelsers välfärd och trefnad.

Detta är Sylviaföreningens mål och uppfostrande
uppgift. Värksamheten inom afdelningarne är medlet
för denna uppfostran, vägen till detta mål.
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