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Säännöt
Kotkan Eläinsuojelusyhdistykselle,

§ i.

Yhdistyksen tarkoitus on yleensä herättää huo-
lellisuuden ja lempeyden tunnetta kotieläinten kohte-
lemisessa, sekä estää kaikellaista eläinten kidutta-
mista, kuten esimerkiksi:

Kaikkea tahallista rääkkäystä; eläinten rasitta-
mista yli heidän voimansa; tarpeellisen hoidon lai-
minlyömistä siihen määrään, että eläimet saavat kär-
siä vilua, nälkää tai janoa, semmoisten ajokalujen
käyttämistä, että eläimet niiden kautta saavat haa-
voja tai muita vammoja; eläinten tappamista sem-
moisella tavalla, että heidän kuolemantuskaansa suotta
pidennetään j. n. e.

§ 2.

Jokainen rehellinen yhteiskunnan jäsen on oikeu-
tettu pääsemään yhdistykseen, jos hän sitoutuu jäsen-
maksuna vuosittain suorittamaan yhdistyksen kassaan,
nainen yhden markan ja mies kaksi markkaa. Se,
joka kerrallaan suorittaa, nainen kymmenen ja mies
kaksikymmentä markkaa, on vastaisuudessa vapaa
vuosimaksujen suorittamisesta.

Vapaaentaisia otetaan liiitollisuuäslla
vastaan.



§ 3-

§ 4*

Varattomia, nenkilöitä, ovat eäi,Btäneet vn>
<listvkB6N tarkoituBta Baattavat olla sen toimin-
nalle livöclvkBi, on toimikunnalla valta KutBua vuosi-
makBui3ta vapaiksi vliäistvkBen MBenikBi.

Jäsen, joka on rikkonut näitä sääntöjä vastaan
tai kahtena vuonna ei ole suorittanut vuosimaksua,
on yhdistyksestä erotettu.

Jokainen yhdistyksen jäsen on velvollinen voi-
miensa mukaan vaikuttamaan yhdistyksen tarkoituk-
sen saavuttamiseksi sekä omalla esimerkillään että

asianhaarain mukaan soviteltujen neuvojen ja varo-
tusten kautta, tarkoituksen mukaisten kirjojen levit-
tämisellä sekä muuten kannattamalla jokaista tointa,
joka voi edistää yhdistyksen pyrintöjä.

Jokaisen tapahtuneen eläinrääkkäyksen, jostalaki
määrää edesvastausta, tulee yhdistyksen jäsenen itse
panna syytteeseen tai ilmoittaa jokoviralliselle syyt-
täjälle tai yhdistyksen toimikunnalle niitä toimenpi-
teitä varten, jotka toimikunta saattaa pitää tarpeel-
lisena.

VlidistvkBen aBioita noitaa läliinnä toimikunta,
folion kuuluu neljä Kaksi varaiäsentä,
valitaan ensi kerta 2 iBi vuoclekBi peruBtavaBBa kokouk-
-BeBsa »ittemmin vuoBikokouks6ssa, tulee toimi»
kunnan )'äB6nten KeBkuucleBBaan valita

Binteeri
vuoäen lopuBsa eroaa puolet toimikunnan Menetä,
en3immäiBenä vuonna arvan mukaan, mutta Bitten
vuoron jälkeen, jolloin vntä monta kuin eroaa on



sijaan valittava; eroava jäsen voidaan uudestaan va-
lita, jos hän itse siihen suostuu. Toimikunnan jäsen-
vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla.

5 5-
Toimikunta kokoontuu niin usein kuin tarvitaan,

kuitenkin vähintäin kerta kuukaudessa puheenjoh-
tajan tai varapuheenjohtajan kutsumuksesta, ja on
kokouksessa laadittava pöytäkirja joka joko kohta
kokouksessa tai määrättynä päivänä sen jälkeen tar-
kastetaan, ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekir-
joittavat.

Tehdyn päätöksen pätevyyteen vaaditaan että,
paitsi puheenjohtajaa, kaksi jäsentä on ottanut asian
käsittelyyn osaa.

Jos eri mieliä keskusteluissa syntyy, ratkaistaan
asia yksinkertaisella äänien enemmistöllä; jos yhtä
monta ääntä on annettu kummallakin puolella, niin
päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja
kannattaa.

5 6.
?a,il!lialiunnan viraBtailta tulee toimikunnan pyy-

tää BemmoiBia toimenpiteitä määrävkBiä,
odiBtävät vl«liBtvkBen tarkoitusta.

toimikunnan tulee käyttää vk6iBtvkBen varoja,
86N mukaan kuin ne Ballivat, palkinnoiksi nenkilöille,

ovat toimineet nvväkBi.

tilikirjat, päätetään kalenterivuodelta tulee
seuraavan vuoden nelmikuun ku-

luessa antaa vndistvksen tilintarkas-
tajille niitä tarkastettuaan antavat ne



§ 8,

a) tilinvapauB toimikunnalle,
h) toimikunnan jäsenten vaali,
c) kahden tilintarkastajan vaali.

9 §•

§ IO -

takaisin niin hyvissä ajoin että toimikunta, tilinva-
pautta saadakseen ennen tapahtuvaa vuosikokousta
ennättää vastata mahdollisesti tehtyihin muistutuksiin.

Maaliskuussa pidetään yleinen vuosikokous, johon
toimikunta kutsuu yhdistyksen kaikki jäsenet ilmoi-
tuksella, joka kaksi viikkoa ennen on pantava kau-
pungin sanomalehtiin.

Tässä kokouksessa, jolle on valittava puheenjoh-
taja ja sihteeri, antaa toimikunta kertomuksen toi-
mistaan ja yhdistyksen vaikutuksesta edellisenä vuo-
tena; paitsi muita yhdistyksen toimialaan kuuluvia
kysymyksiä, käsitellään vuosikokouksessa seuraavia
asioita:

/okai3ella Ha,Benellä on oikeus eittää niitä asioita,
hotka lian talitoo saada vliteisesti keskusteltaviksi,
mutta tulee lianen siinä tapauksessa Mttää ne toimi-
kunnalle yksi viikko sitä ennen.

vaatiessa voi toimikunta kutsua
Msenet vlimääräiBeen kokoukseen.

svmvksiä, hotka koskevat näiden sääntöjen muutta-
mista, voitakoon kuitenkin ainoastaan vuosikokouk-
86ssa ratkaista.

VleisiBsä KokouksiBBa ratkaiBtaan aBiat, Ho 3 eri
mieliä ilmaantuu, niiden peru3teiden mukaan, kuin
Z toimikunnan KokoukBi3ta määrätään.



Kun nämä säännöt ovat hyväksytyt ja niille on
saatu vahvistus, painetaan niitä tarpeellinen määrä
suomalaisia ja ruotsalaisia kappaleita; ja tulee jokai-
sen jäsenen saada niitä yksi kappale", josta anomuk-
sesta Kotkan kaupungin Maistraatti on antanut vaa-
ditun lausunnon tänne. Annettu Viipurissa, maan-
kansliassa, toukokuun 5 p:nä 1894.

Mitä näin edellä on kerrottu, olen minä ottanut

tutkiakseni ja katson oikeaksi, nojaten Keisarilliseen
asetukseen 20 päivältä elokuuta 1887, koskeva laven-
nettua oikeutta hallinnollisille virkakunnille maassa,
täten vahvistaa ylempänä olevat ehdotukset sään-
nöiksi eläinsuojelusyhdistykselleKotkan kaupungissa,
velvoittamalla hakijat todistettavasti tästä antamaan
Maistraatille sanotussa kaupungissa tiedon samoin-
kuin toimituttamaan painoon nämä säännöt ja tämä

päätös sekä sittemmin lähettämään tänne viisi kap-
paletta näistä samoista.

tänän saa nalcea liir)alli3esti laaclitulla,
Itänen IveiBai'illiB6lle Ma)6BteetillenBa 28etetu11a väli-
tulella, pitää viim6istänsälcin ennen kello valita-
toiBta (XII) vncleliBäntenälcvinmenentenä (yo) päivänä,
08an tä3tä »aatuanBa, mainittua päivää kuitenlcaan
lukuun ottamatta, valittajan itse talli känen Biin6n
lailliBeBti valtuuttaman aBiamienenBä Mttää 3uomen

senaatin 1"alou8-O8a5toon. japailclca
ylempänä mainittu.

A. Gripenberg.
Hj. Erikson.
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Stadgar

Djurskyddsföreningen i Kotka stad.
v I <

Föreningens ändamål är att, dels i allmänhet
väcka känsla för en sorgfällig och mild behandling
af djuren, dels särskildt att stäfja hvarje slags djur-
plågeri, såsom uppsåtlig misshandling, djurens ansträn-
gande öfver förmåga och krafter, försummelse af
nödig vård, så att djuren till följe däraf utsättas för
köld, svält eller törst, användande af sådana kör-
redskap att djuren därigenom ansträngas, såras eller
sargas, djurens dödande på ett sätt, hvarigenom deras
dödskamp onödigtvis förlänges o. s. v.

§ 2.

Hvarje välfräjdad finsk eller utländsk medbor-
gare är berättigad att uti föreningen ingå, emot för-
bindelse att i årlig medlemsafgift erlägga till före-
ningens kassa, kvinna en mark och man två mark.
Den som på engång erlägger, man tjugu mark och
kvinna tio mark, är för framtiden befriad från erläg-
gande af årsafgift. Frivilliga bidrag emottagas.

Odemedlad, välfräjdad tinsk eller utlänsk med-
dorgare, som! föreningens Bvtten ock kan
göra föreningen Bvnnerligt gagn, eger deBtvrelsen att
i föreningen BZ, soin icke detalande medlem inkalla.



§ 3-

Medlem, »om fördrutit 3ig mot dessa Btadgar
eller icke under tvä ars förlopp indetalt sin ärsafgift,
är skild frän föreningen.

Hvarje medlem af föreningen är pligtig att efter
förmåga medvärka till uppnående af föreningens
åsyftade ändamål såväl genom eget föredöme som
efter omständigheternas kraf afpassade upplysnin-
gar, förmaningar och varningar, genom spridning af
skrifter lämpliga för ändamålet samt genom att i
öfrigt understödja hvarje bemödande, som kan gagna
föreningens syften.

?örel<ommanci6 fall af Hurplägeri, 80m enligt
gällande lag dsläggaL med anBvar, eger medlem 1108
allmän älclagare angifva eller oclc anmäla noB före-
ningenB dkBtvrelB6 till den ätgärd, B<?m de3tvrelBen
kan finna skäligt vidtaga.

Den närmaBte ledningen af föreningen» angelä»
gsnneter KandnafveB af en iDestyrelse, 30m destar af
»ex ledamöter ocli tva Bnppleant6r, livilka för
en tid af tvä är, första gängen vid ett konstituerande
sammanträde, »amt sedermera vid ordinarie ärsinöte;
ocn ega ledamöterne sig emellan ut»e en ordförande,
en vice ordförande, en »ekreterare oeli en Kas3aför-
valtare. Vid arB 3lut afgär nälftsn af de»tv-
relsen» ledamöter, första aret efter lottning, men se-
dan efter ordning, nvarvid lika mänga, sam afgätt,
väljas i Btället. af ledamot, som afgätt,
kan »ke, dä denne till valet saintvcker. Val af
ledamot i deBtvreis6n sker medelst »lutna »edlar.



Bestyreisen sammanträder så ofta behofvet på-
kallar, dock minst en gång i månaden på kallelse
af ordföranden eller viceordföranden, och bör vid
sammanträdet sekreteraren föra protokoll, som antin-
gen genast eller bestämd dag efteråt justeras och
underskrifves af ordföranden och tvänne därtill för
hvarje gång utsedda ledamöter af bestyreisen.

För giltigheten af fattadt beslut fordras att utom

ordföranden och sekreteraren minst två ledamöter
öfvervarat ärendets behandling.

Yppas meningsskiljaktighet vid öfverläggning,
afgöres saken genom enkel omröstning, hvarvid ord-
föranden eger den afgörande rösten.

§ b.

Hos ortsmyndigheterna eger bestyreisen anhålla
om sådana åtgärder och föreskrifter, som befrämja
föreningens ändamål.

Bestyreisen eger i mon af tillgångar använda
af föreningens medel större eller mindre belopp till
belöningar åt personer, som befrämjat föreningens
syften.

§ 7-
Böcker och räkenskaper, hvilka föras för kalen-

deråret, böra inom februari månad påföljande år af
kassaförvaltaren lemnas till bestyreisens ordförande
för att af honom tillhandahållas revisorerne, hvilka
efter slutad granskning böra återlemna desamma i så
god tid till ordföranden att till äfventyrs gjorda an-
märkningar hinna intill skeende ordinarie årssamman-



«) Z,nBvarBfrinet för deBtvrelBen,
b) V3,1 2,f ledllinöter i deBtvreiBen

§ 9-

trade bemötas af bestyreisen för erhållande af full-
ständig ansvarsfrihet.

ingång om året, i Marsmånad, hålles allmänt års-
möte, hvartill bestyreisen genom tillkännagifvande,
som tidigast två veckor förut och därefter tvänne
gånger införes i stadens tidningar, kallar förenin-
gens samtlige medlemmar.

Vid denna sammankomst afgifver bestyreisen
redogörelse för sin förvaltning samt berättelse angå-
ende föreningens verksamhet under det närmast
tilländalupna året, och handläggas, utom andra med
föreningens verksamhet gemenskap egande frågor,
följande ärenden:

c) val af två revisorer för granskning afräken-
skaperna.

Hvarje medlem eger rätt att framställa de för-
slag, han önskar må blifva föremål för samfäld prof-
ning, men bör förslaget i så fall vara delgifvet
bestyreisen så tidigt att därom må kunna tillkänna-
gifvas i den ordning mom. i rörande kallelse till
sammankomst förskrifver.

Där Bädant föranleda,
deBtvrelssn Bamrnanlcalla föreningen» medlemmar
till allmän Bammankom3t. Bom röra ändring
af Btadgarne, kunna dock endaBt pa den ordinarie
ärBBammankomBten afgöraB oeli dör därom BärBkildt
tillkännagifvande inga uti i staden utkommande tid-



pä, Bätt § 8 rörande KallelBe till BaininanträdQ
närmare förBkrifver.

I o.

Vid de allmänna sammankomsterna afgöras aren-
derna och fattas beslut på sätt mom. 3 § 5 närmare
föreskrifver för den händelse olika åsigter yppa sig.

§ ii-

Så snart förestående stadgar blifvit godkända och
erhållit fastställelse, tryckes af desamma ett nödigt
antal exemplar på svenska och finska språken, svarat
hvarje medlem bör tillhandahållas ett exemplar kost-
nadsfritt", öfver hvilken ansökning Magistraten i
Kotka stad mcd affordradt utlåtande hit inkommit.
Gifvet i Viborg, a landskansliet, den 5 Maj 1894.

Hvad sålunda förelupit har jag i öfvervägande
tagit och pröfvar rättvist, i stöd af Kejserliga för-
ordningen den 20 Augusti 1887, angående utvidgad
rätt för de administrativa embetsvärken i landet,
härmed fastställa ofvanintagna förslag till stadgar
för djurskyddsföreningen i Kotka stad, med skyldig-
het för sökandene att bevisligen härom lemna Ma-
gistraten i sagda stad kännedom äfvensom att låta
till tryck befordra dessa stadgar och detta utslag
samt sedermera hit öfversända fem exemplar af de
samma.

Ändring härutinnan får sökas genom skriftligen
affattade, till Hans Kejserliga Majestät stälda under-
dåniga besvär, hvilka skola sist före klockan tolf
(XII) a den nittionde (90) dagen efter erhållen del
häraf, sagde dag dock oräknad, af besvärande sjelf



A. Gripenberg.

eller dess därtill befullmäktigade laga ombud ingif-
vas till Kejserliga Senatens för Finland Ekonomie
Departement. Ort och tid förutskrifne.

Hj. Erikson.


