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Stadgar för X>iurshyddsföreninaen
i lWrnebarg ack

dess omneid.

§ i.
Föreningen har till uppgift att motarbeta alla arter

af djurplågeri och särskildt att verka för en skonsam
och mild behandling af husdjuren. Såsom djur-
plågeri anses:

a) hvarje ansträngande af djuret utöfver dess
krafter;

b) hvarje misshandling, vare sig genom hugg
och slag, hunger och törst, begagnande af olämp-
liga seltyg och rankor, djurs lemnande att stå ute
i köld och väta utan täcke, eller annan genom
elakhet, vårdslöshet eller lättsinne framkallad grym-
het, samt

c) djurs dödande på ett sätt, som onödigtvis
törökar deras lidande.

Hvarje välfrejdad samhällsmedlem är berättigad
att i föreningen ingå och i sådant fall förpligtad
att till föreningens kassa erlägga en årlig afgift,
svinna 1 och man 2 mark. Frivilliga bidrag emot-
tagas med tacksamhet.

§ 2.



Säännöt (Stäinsuoielus-yliteydeUe
Poråsa ia son paikka-

kunnalla-

i §■

Mteydcn tartotus on wastustaa kaikenlaisia eläin»
tcn rääkkäyksen tapoja ja erittäin waikuttaa sääliwää ja
lempeää menettelyä kotieläinten kanssa. Eläinten rääk-
käyksenä pidetään.

a) jokaista eläimen ponnistamista yli sen »voimain,
d) jokaista pahoinpitelemistä, joko lyömällä ja pick»

simalla, nälällä ja janolla, käyttämällä sopimattomia si-
loja ja lankia, jättämällä eläintä seisomaan ulkona pak-
kasessa ja märässä ilman peittoa, taikka muulla pahan-
ilkisyydestä, huolimattomuudesta tai kcwytmielisyydcstä
lähtemällä julmuudella, sekä

o) eläinten tappamista semmoisella tawalla, joka
tarpeettomasti lisää niitten kärsimistä.

2 §-

Jokainen hywämaineincn yhteiskunnan jäsen on
oikeutettu pääsemään osalliseksi yhteyteen ja semmoisessa
tapauksessa wclwollincn maksamaan yhteyden kassaan wuo-
lisen matson, nainen l ja mies 2 marlkaa. Wapnehto»
sia apuja otetaan kiitollisuudella wastaan.



Den som på en gång erlägger, qvinna 10 och
man 20 mark, är för framtiden befriad från årsafgift.

Obemedlade personer, som befrämjat förenin-
gens syften och kunna göra föreningen synnerligt
gagn, eger bestyreisen i föreningen upptaga såsom
icke betalande ledamöter.

§ 3-

Ledamot i föreningen är förpligtad att efter
förmåga befrämja dess syften:

a) genom eget föredöme samt upplysningar,
förmaningar eller varningar;

b) genom spridning af för ändamålet egnade
skrifter;

c) 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 hos vederbörlig polis, eller ock
hos föreningens bestyrelse, till den åtgärd bestyreisen
kan finna skäligt vidtaga, samt

d) genom att i ofritt understödja föreningens
syften.

3 4.
Bom tördrutit mot ä«88a

eller ioke uuäer tre älB t'örl«M iudetalt «in ärB-
- «kila trän föreningen.

8 5.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en

bestyrelse af fem ledamöter och tre suppleanter-



Se, joka terrassaan maksaa, uainm 10 ja mies
20 markkaa, on »vastaisuudeksi wapaa »vuosimaksostn.

Varattomia henkilöitä, jotka owat edistäneet yh-
teyden tartotuksia ja taitamat tehdä yhteydelle erinomaista
hyötyä, saa toimikunta ottaa yhteyteen maksowapaina jä°
seninä.

3 g.
Ihteydm jäsen on welwollinen kykynsä takaa edis-

tämään sen tarkotuspenä:
») omalla esimerkillä sekä »valistuksilla, manauksilla

tai »varotuksilla;
b) lewittämällä tartotuksen mukaisia kirjoja;
c) semmoisissa eläinrääkkäyksen tapauksissa, jolloin

»voimassa olcwa laki rikotaan, joko it'c saattamalla ne
kancecn alle taikka ilmottamalla asianomaiselle poliisille,
taikka myöskin yhteyden toimikunnalle, jotta toimikunta
moi ryhtyä semmoiseen toimeen, jonka se katsoo tarpeel-
liseksi, sekä

a) muutoin edistämällä yhteyden harrastuksia.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä «vastaan
tai kolmen »vuoden kuluessa ci ole maksanut »vuosimakso»
ansa on yhteydestä erotettu.

Ihteydcn asioita hoitaa toimilimla, johon kuuluu
»viisi jäsentä ja kolme marajäsenlä. Täuiän toimikunnan.



Denna bestyrelse, som inom sig utser ordförande,
vice ordförande, sekreterare och skattmästare, välien
med slutna sedlar af föreningen tor tre år. Afgå-
ende ledamot eller suppleant kan återväljas.

s 6.
Bestyreisen sammanträder på kallelse af ord-

föranden eller vice ordföranden och är beslutför med
endera af dem och två ledamöter. Vid sammanträ-
dena föres protokoll, och beslut fattas genom om-
röstning, hvarvid, om rösterna falla lika, ordföran-
dens är åtgörande.

§ 7-
Hos de lokala myndigheterna eger bestyreisen

anhålla om sådana åtgärder och föreskrifter, som
befrämja föreningens intressen.

s 8.
För att vinna en verksammare kontroll öfver

efterlefnaden af de mot djurplågeri stiftade lagar
och gifna föreskrifter må bestyreisen använda utaf
föreningens medel större eller mindre belopp till
belöningar, dels åt polisbetjenter, dels åt andra,
hvilka till laglig näpst befordrat någon eller några,
som gjort sig skyldiga till förbrytelse af förenämnd
beskaffenhet.

§ 9.
En om året, i Februari månad, hålles

allmänt årsmöte, hvartill föreningens medlemmar
sammankallas genom annons i ortens tidningar två



joka keskuudestaan katsoo puheenjohtajan,
johtajan, sihteerin ja kassanhoitajan, maliisee yhteys sul-
jetuilla lipuilla kolmeksi »vuodeksi.

Eroowa jäsen tai »varajäsen »voidaan uudelleen »va-
lita.

6 §,

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan taikka »vara-
puheenjohtajan kutsumuksesta ja on päätöksemvoipa heidän
jommankumman ja kahden jäsenen läsnä ollessa. Ko-

kouksissa tehdään pöytäkirja, ja päätös tapahtuu äänes-
tämällä, jolloin, jos äänet oivat tasan, puheenjohtajalla
on ratkaisema ääni.

7 §.

Paikkakunnallisilta wiranomaisilta pyytäköön toimi-
kunta semmoisia toimia ja määräyksiä, jotka cdistäwät
yhteyden tarlotuksia.

8 §,

Saawuttaakscnsa tehokkaampaa »vaarinpitoa eläin-
rääkkäystä »vastaan säädettyjen lakien ja annettujen mää-
räysten noudattamisesta saa toimikunta käyttää yhteyden
rahawaroista suurempia tai »vähemftiä määriä pallin-
noiksi, osaksi poliisipalwelioille, osaksi muille henkilöille,
jotka lailliseen rankaistuksccn omat saattaneet jonkun tai
joitakuita, jotka omat tehneet itsensä syypääksi edellämai-
nitun lautuiseen rikokseen..

9 §•

Kerta »vuodessa, helmikuussa, pidetään yhteinen
»vuosikokous, johon yhteyden jäsenet kutsutaan kokoomu-



a) decharge för bestyreisen,

s 10.

§ 11.

' «?XH

veckor förut. Vid denna sammankomst afgifver be-
styreisen redogörelse samt berättelse angående före-
ningens verksamhet, och handläggas, utom andra
frågor, följande ärenden:

b) val af ledamöter och suppleanter i besty-
reisen, och

c) val af revisorer för granskning af räken-
skaperna.

Hvavje medlem eger rätt att framställa de för-
slag han önskar liafva till föremål för samfäld pröf-
ning; men i anledning af sådant förslag får likväl
ej vid samma tillfälle beslut fattas, så framt icke
förslaget blifvit till bestyreisen inlemnadt minst
fjorton dagar före sammankomsten och bestyreisen
deröfver afgifvit utlåtande.

Bestyreisen eger rätt att vid behof sammankalla
föreningens ledamöter till extra sammanträde. Frå-
gor, som röra ändring af stadgarne, kunna dock
endast på årsmötet afgöras.

Vid de allmänna sammanträdena afgöras ären-
dena, då skiljaktighet i meningarne uppstå, enligt
de grunder § 6 innehåller.



maan ilmotuksen kautta paikkakunnan sanomalehdissä kaksi
wiilkoa ennen. Tässä kokouksessn toimikunta antaa tilin
ynnä kertomuksen yhteyden toimista, ja käytettään, paitsi
muita kysymyksiä, seuraamat asiat:

a) tiliwapaus toimikunnalle,
d) toimikunnan jäsenten ja »varajäsenten waali,
o) tilintutkiain waali tilikirjain tarkastusta warten.

Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää niitä ehdotuksia, joita
hän haluaa saada yhteisen tutkinnon alaisiksi; mutta sem-
moisen ehdotuksen johdosta ei kuitenkaan samassa tilassa
taideta päätöstä tehdä, ellei ehdotusta ole toimikunnalle
annettu wähintäänlin neljätoista päiwää ennen kokousta
ja toimikunta siitä antanut lausuntonsa.

10 §.

Toimikunnalla on oikeus tarwittaissa kutsua yh-
teyden jäseniä ylimääräiseen kokoukseen. Kysymykset, jotka
koskemat sääntöjen muutosta, woidaan kuitenkin ainoas-
taan wuosikokouksessa ratkaista.

11 s-
Ihteisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun erimie-

lisyyttä ilmaantuu, niitten perusteitten mutaan kuin 6 §

sanoo. —
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