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Djurskyddsföreningen i Åbo.
fastställda af Kejs. Senaten d. 31 Maj 1871.

§. 1.
Föreningens syftemål är dels i allmänhet

att. verka för en skonsam och mild behandling
af djuren, dels ock särskild! att motarbeta de
mest inrotade arter af djurplågeri.

Till dessa höra:
att djuren tvingas till ansträngningar, som

öfverstiga deras krafter eller strida mot deras
natur;

att för dragare användas sådan körredskap,
hvarigenom djuren antingen sargas eller för-
orsakas plågor;



att de pinas genom hunger och törst eller
af elakhet, vårdslöshet
sätt, särdeles medelst
misshandlas;

eller lättsinne på annat
användande af pisken,

atl deras dödskamp
oeli smärlsam, iin som
vändigt.

göres mera långvarig
är oundgängligen nöd-

Hvarje ledamot af föreningen är pligtig
att efter förmåga befrämja uppnåendet afdetta
syftemål :

§ 2.

genom eget föredöme saml, efler omständig-
heternas kraf, genom upplysningar, forma-
ningar eller varningar;

genom alt bringa till allmänhetens känne-
dom sådana tilldragelser, som öro egnade alt
väcka medlidande med djuren och afsky mot
deras misshandlande ;

genom att meddela föreningens bestyrelse
de upplysningar, som kunna bidraga alt gifva
föreningens verksamhet en efter orlförhållau-



detia och andra omständigheter afpassad säk-
rare framgång;

genom att i fråga om sådana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande
lag, antingen sjelf göra dem till föremål för
åtal, eller anmäla förhållandet för vederbörlig
polis, eller ock hos föreningens bestyrelse, till
den åtgärd beslyrelsen kan finna skäligt vid-
taga; samt

genom att i öfrigt understödja hvarje bemö-
dande, som gagnar föreningens intressen.

Hvarje redbar samhällsmedlem är berätti-
gad att uti föreningen ingå och att erhålla ett
exemplar af föreningens stadgar; men deref-
(er förpliglad att till föreningens kassa erlägga
en årlig afgift, qvinna två (2) mark och man
fyra (4) mark. Frivilliga bidrag emoHagas
med tacksamhet.

§ 3.

Den, som pä en gång erlägger femtio (50)
mark, är för framtiden befriad från årsafgiffc.



Obemcdlade personer, som befrämjat för-
eningens syften och kunna göra föreningen
synnerligt gagn, eger bestyreisen att i förenin-
gen upptaga såsom icke betalande ledamöter.

§ 4.
Den närmaste ledningen af föreningens

angelägenheter utöfvas af en bestyrelse, som
består af

en ordförande,
en vice ordförande och
sju ledamöter.

Bestyreisen väljer sig emellan ordförande
och vice ordförande samt utser af dess leda-
möter en för sekreterare- och en för kassa-
förvalfare-göromålen. Vid hvarje års slut af-
går en tredjedel af bestyreisens ledamöter,
hvilka dock genast kunna åler deri omväljas.
Vid slutet af första och andra året bestämmes
genom lottning, hvilka som skola afgå, men
sedermera afgå i tur de först valde. Val af le-
damot i bestyreisen sker medelst slutna sedlar.



Bestyreisens sammanträden ske pä kallelse
af ordföranden eller vice ordföranden och bör
vid desamma föras protokoll ; men ej må be-
slut anses giltigt såframt icke någon afbemälde
ordförande och minst fyra ledamöter öfvervarit
ärendets behandling. Yppas skiljaktighet vid
bestyreisens öfverläggningar, gälle den mening
de flesta rösterne hyllat och der dessa å hvar-
dera sidan fallit lika, det beslut, hvartill ord-
föranden bidragit.

Förutom de löpande göromålen må be-
styreisen vinlagga sig om att hos lokala myn-
digheterna försöka utverka sådana åtgärder
och föreskrifter, som i möjligaste måtto be
främja föreningens syften, i hvilket afseende
bestyreisen äger att med dessa myndigheter
träda i skriftvexling.

Då emellertid en hufvudsaklig uppgift hos
föreningen är att de mot djurplågeri stiftade
lagar och gifna föreskrifter behörigen eflerlef-
vas och att förbrytelser mot desamma lagligen



beifras, men en sådan kontroll genom före-
ningens egna medlemmar icke kan nog verk-
samt åstadkommas, eger bestyreisen att, i mon
af tillgångarne, använda utaf föreningens me-
del större eller mindre belopp till belöningar,
dels åt polisbetjenter, dels åt andra till för-
eningen ej hörande personer, hvilka till laglig
näpst befordrat någon eller några som gjorl
sig skyldiga till förbrytelse af förenämnd be-
skaffenhet.

Bestyreisen är jemväl befogad att, derest
föreningens intresse sådant fordrar, uppmana
någon ledamot alt sjelfmant utgå ur förenin-
gen samt, om denna uppmaning icke åtlydes,
att utesluta honom.

En gäng om året, i mars månad, hålles
allmän ordinarie sammankomst, hvarlill besly-
>elsen genom annons, som veckor förut
införes i stadens tidningar, kallar föreningens
samtlige medlemmar.



Vid denna sammankomst afgifver besty-
reisen redogörelse för sin förvaltning samt be-
rättelse angående föreningens verksamhet un-
der del närmast tilländalupna aret, livarefter
ordförande för tillfället utses; och handläggas,
utom andre med föreningens verksamhet ge-
menskap egande frågor, följande ärender:

a) decharge för bestyreisen,
b) val af ledamöter i bestyreisen,
c) val af revisorer för granskning af räken-

skaperne.
Hvarje medlem eger rätt att framställa

de förslag, han (inskar må blifva föremål för
samfäld pröfning; men i anledning af sådant
förslag kan likväl ej vid samma tillfälle beslut
lättas, såframt ej förslaget blifvit till bestyrei-
sen ingifvet minst fjorton dagar före samman-
komsten och bestyreisen deröfver afgifvit ut-
låtande.

Alla de ärender, som vid mötet skola fö-
rekomma, uppräknas äfven uti en annons,



som åtta dagar före sammankomsten bör uti
tidningarne införas.

Der omständigheterna sådant föranleda,
eger bestyreisen sammankalla föreningens le-
damöter till allmän extra sammankomst. Frå-
gor, som röra ändring af stadgarna, kunna
dock endast på den ordinarie årssammankom-
sten afgöras.

§ 8.
Vid de allmänna sammankomsterna afgö-

res ärenderna, då skiljaktighet i meningarne
uppslå, enligt de grunder 5 § i likartade fall
för bestyreisen innehåller.

Åbo, G. W. Wilén A Co:s boktryckeri, 1880

kf°o


