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Guvernörsembetets i Wasa län re-
solution i anledning af Kaskö Djur-
skyddsförening, genom befullmäktigade
ombud K. J. Wahlberg och Naemi Bareker
härstädes gjorda ansökning om faststäl-
lelse af ett ansökningsskriften bilagdt för-
slag till stadgar för ofvannämnda djur-
skyddsförening varande sagda förslag, här
intaget, så lydande:

Stadgar

Kaskö Djurskyddsförening.

Föreningen har till uppgift att motarbeta alla
slag af djurplågeri och särskildt att arbeta för en
mild och skonsam behandling af husdjuren.

Såsom djurplågeri anses:
a) hvarje våldsamt ansträngande af djur ut-

öfver dess krafter;
b) att djuren vid arbete plågas genom olämp-

liga och dåliga redskap;
c) att sjuka, skadade och svaga djur använ-

das till arbete;
d) hvarje misshandling vare sig hugg och

slag, hunger och törst eller annan genom elakhet,
vårdslöshet eller lättsinne framkallad grymhet,
samt djurs aflifvande på sätt, som onödigtvis ökar
deras plågor.



Föreningens verksamhet hänför sig närmast
till Kaskö stad, där föreningen har sitt säte, un-
der förutsättning att föreningens på andra orter
bosatta medlemmar verka i samma syfte.

Medlem i föreningen är förpliktad att efter
förmåga befrämja dess syften;

a) genom eget föredöme samt upplysningar,
förmaningar eller varningar, jämväl åt barn och
tjänstefolk;

b) genom spridning af för ändamålet egnade
skrifter;

c) genom att meddela föreningens bestyrclse
upplysningar om ortsförhållanden, seder och bruk,
som hafva influtande på djurens behandling;

d) genom att ifråga om sådana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag,
antingen anmäla förhållandet hos vederbörlig po-
lis eller hos föreningens bestyrelse, till den åt-
gärd bestyreisen kan finna skäligt vidtaga; samt

e) genom att i öfrigt understödja föreningens
syften.

Hvarje välfräjdad person, som vill verka till
föreningens syften, är förpliktad att till förenin-
gens kassa erlägga en årlig afgift af en mark.
Frivilliga bidrag emottagas med tacksamhet.

Den, som på en gång erlägger, kvinna tio
och man tjugo mark, är för framtiden befriad från
årsafgift.



Obemedlade personer eger bestyreisen att i
föreningen upptaga såsom icke betalande med-
lemmar.

Medlem, som icke under tre års förlopp in-
betalt sin årsafgift, är skild från föreningen.

Föreningens angelägenheter ombesörjes af en
bestyrelse, bestående af 6 ledamöter och 3 supp-
leanter. Denna bestyrelse, som inom sig utser
ordförande, viceordförande samt sekreterare och
skattmästare, väljes af föreningen för tre år så-
lunda, att hvarje år två ledamöter och en supp-
leant afgå, de två första åren genom lottning, se-
dermera i tur. Afgående ledamot eller suppleant
kan återväljas.

Bestyreisen sammanträder vid behof på kal-
lelse af ordföranden och är beslutför med ord-
förande eller den i hans ställe är och tre ledamö-
ter. Vid sammanträden föres protokoll och be-
slut lättas genom enkel röstpluralitet, därvid ord-
föranden har åtgörande röst.

Hos lokala myndigheter eger bestyreisen an-
hålla om sådana åtgärder och föreskrifter, som
befrämja föreningens system.



§ 10.

a) decharge för bestyreisen;
b) val af ledamöter och suppleanter i besty

relsen;
c) val af revisorer för granskning af räken

skaperna ;

§ 11-

För att vinna en verksammare kontroll öfver
efterlefnaden af de mot djurplågeriet stiftade lagar
och gifna föreskrifter eger bestyreisen att i mån
af tillgångarna använda utaf föreningens medel
större eller mindre belopp till belöningar, dels åt
polisbetjänter, dels åt andra, hvilka till laglig
näpst befordrat någon eller några, som gjort sig
skyldiga till förbrytelse af förenämnda beskaf-
fenhet.

En gång om året, i februari månad, hålles
allmänt årsmöte, hvartill föreningens medlemmar
sammankallas genom på orten vanligt sätt minst
7 dagar förut.

Vid detta årsmöte afgifver bestyreisen redo-
görelse samt berättelse angående föreningens verk-
samhet och handläggas, utom andra frågor, föl-
jande ärenden:

d) hvarje medlem eger rätt att framställa de
förslag han önskar blifva föremål för samfäld
pröfning. Frågor, som röra ändring af stadgarna,
kunna dock endast på årsmötet afgöras.

Vid de allmänna sammankomsterna afgöras
ärenderna, då skiljaktigheter i meningarna upp-
stå, enligt de grunder § 7 i likartade fall för be-
styreisen innehåller.
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§ 12,
För den händelse, att föreningen komme att

upplösas, hvarom endast vid årsmöte kan beslu-
tas, skola likväl dess tillgångar användas till för-
mån för djurskyddet.

Gifven å Wasa läns landskansli den 16 mars
1906.

Guvernörs Embetet har tagit detta ärende i
öfvervägande och pröfvar, med stöd af 28 § 19
mom. i Nådiga Instruktionen för Guvernörerna i
landet, gilla och till efterrättelse fastställa ofvan-
intagna förslag till stadgar för Kaskö Djurskydds-
förening, uti hvilka stadgar ändring således ej är
gällande innan den varder i behörig ordning fast-
ställd.

Den, som med denna resolution icke åtnöjes,
eger däri söka ändring hos Kejserliga Senaten för
Finland medelst besvär, hvilka sist klockan före
tolf å den nittionde dagen efter häraf erhållen
del, dagen för delfåendet dock oräknad, skola vid
talans förlust af besväranden själf eller dennes
lagligen befullmäktigade ombud jämte denna re-
solution och öfriga i besvären åberopade handlin-
gar inlämnas till Registratorskontoret i Kejserliga
Senatens Bkonomie Departement. Ort och tid
förutskrifna.

På Guvernörs Embetets vägnar:

Karl Ottelin. Evert Sirviö,
t. f.
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