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Stttögur
Djurskyddsföreningen i Jyväskylä.

§ i.
Föreningens syftemål är dels i allmänhet att verka

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

Till dessa höra:
att djuren tvingas till ansträngningar, som öfverskrida

deras krafter eller strida mot deras natur;
att för dragare användas sådan körredskap, hvar-

igenom djuren antingen sargas eller förorsakas
plågor ;

att de pinas genom hunger och törst eller af elakhet,
vårdslöshet eller lättsinne på annat sätt, särdeles
medelst användande af pisken misshandlas ;

att deras dödskamp göres mera långvarig och smärt-
sam än som är oundgängligen nödvändigt.



§ 2-
Hvarjo ledamot af föreningen är pligtig att efter

förmåga befrämja uppnåendet af detta syftemål :
genom eget föredöme samt, efter omständigheternas

kraf, genom upplysningar, förmaningar eller var-
ningar;

genom att bringa till allmänhetens kännedom sådana
tilldragelser, som äro egnade att väcka med-
lidande med djuren och afsky mot deras miss-
handlande ;

genom att meddela föreningens bestyrelsc de upplys-
ningar, som kunna bidraga att afpassa förenin-
gens verksamhet efter ortförhållandena och an-
dra omständigheter samt sålunda möjliggöra en
säkrare framgång;

genom att i fråga om sådana fall af djurplågeri, som
innefatta förbrytelse mot gällande lag, antingen
sjelf göra dem till föremål för åtal, eller an-
mäla förhållandet för vederbörlig polis, eller ock
hos föreningens bestyrelse, till den åtgärd be-
styreisen kan finna skäligt vidtaga; samt

genom att i öfrigt understödja hvarje bemödande, som
gagnar föreningens intressen.

Hvarje redbar samhällsmedlem är berättigad att
§ 3.

uti föreningen ingå och att erhålla ett exemplar af



föreningens stadgar; men deremot förpligtad att till
föreningens kassa erlägga en årlig afgift, qvinna en
(1) mark 50 penni och man tre (3) mark. Frivilliga
bidrag emottagas med tacksamhet.

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

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

§ 4.
Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar el-

ler icke under tre års förlopp inbetalt sin årsafgift,
är skild från föreningen.

§ 5.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en be-

styrelse af sex ledamöter och tre suppleanter. Denna
bestyrelse, som inom sig årligen väljer ordförande och
vice-ordförande samt utser sekreterare och skatt-
mästare, väljes af föreningen för tre år, sålunda att
hvarje år två ledamöter och en suppleant afgå, de
första två åren genom lottning, sedermera enligt tur.
Afgående ledamot eller suppleant kan återväljas.



§ e.
Bestyrclsons sammanträden sko på kallelse af ord-

föranden eller vice-ordförandon och bör vid desamma
föras protokoll; men ej må beslut anses giltigt så-
framt icke någon af bemalde ordförande och minst
tre ledamöter öfvervarit ärendets behandling. Yppas
skiljaktighet vid bestyroisens öfverläggningar, gallo
den mening de flesta rösterne hyllat och der desse
å hvardera sidan fallit lika, det beslut, hvartill ord-
föranden bidragit.

Förutom de löpande göromålen må bestyreisen
vinlägga sig om att hos lokala myndigheterna försöka
utverka sådana åtgärder och föreskrifter, som i möj-
ligaste måtto befrämja föreningens syften, i hvilket
afseende bestyrclsen eger att med dessa myndigheter
träda i skriftvexling.

Då emellertid en hufvudsaklig uppgift hos för-
eningen är att de mot djurplågeri stiftade lagar och
gifna föreskrifter behörigen efterlcfvas och att för-
brytelser mot desamma lagligen bcifras, men en så-
dan kontroll genom föreningens egna medlemmar icke
kan nog verksamt åstadkommas, eger bestyreisen, att
i mån af tillgångarne, använda utaf föreningens me-
del större eller mindre belopp till belöningar dels åt
polisbetjenter, dels åt andra till föreningen ej hö-
rande personer, livilka till laglig näpst befordrat nå-



gon eller några, som gjort sig skyldige till förbrytelse
af förenämnd beskaffenhet.

8 7.
En gång om året, i Februari eller Mars månad,

hålles allmän ordinarie sammankomst, hvartill besty-
reisen genom annons, som tre veckor förut införes i
stadens tidningar, kallar föreningens samtliga med-
lemmar.

Vid denna sammankomst afgifver bestyreisen redo-
görelse för sin förvaltning samt berättelse angående
föreningens verksamhet under det närmast tillända-
lupna året; och handläggas utom andra med förenin-
gens verksamhet gemenskap egande frågor, följande
ärender:

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

perna.
Hvarje medlem eger rätt att vid årsmöte fram-

ställa de förslag, han önskar må blifva föremål för
samfäld pröfning.

Ärender, som vid mötet skola förekomma, upp-
räknas äfven uti en annons, som åtta dagar före
sammankomsten bör uti tidningarna införas.



§ 8,
Der omständigheterna sådant föranleda, eger be-

styreisen föreningens ledamöter till all-
män extra sammankomst. Frågor, som röra ändring
af stadgarna, kunna dock endast på den ordinarie
årssammankomsten afgöras, om tre fjerdedelar af de
närvarande dertill samtycka.

§ 9-
Vid de allmänna sammankomsterna afgöres ären-

derna, då skiljaktighet i meningarna uppstå, enligt
de grunder 6 § i likartade fall för bestyreisen inne-
håller.

Gifven uti Kejserliga Senaten för Finland och
dess Ekonomie-Departement, i Helsingfors, den 17
Juli 1878.
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