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STADGAR

Djurskyddsföreningen i Tammerfors.

§ 1-
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.

äeBBc>, liura:
att djuren tvingas till ansträngningar, som

öfverstiga deras krafter eller strida mot deras
natur ;

att för dragare användas sådan korredskap,
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 p isken,

Att deras dödskamp
och smärtsam, än som
vändigt.

göres mera långvarig
är oundgängligen nöd-

8 2.
Hvarje ledamot af föreningen är pligtig

att efter förmåga befrämja uppnåendet af detta
syftemål ;

genom eget föredöme samt, efter omständig-
heternas kraf genom upplysningar, förmanin-
gar eller varningar;

genom att bringa till allmänhetens kännedom
sådana tilldragelser, som liro egnade att väcka
medlidande med djuren och afsky mot deras
misshandlande ;

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



dena och andra omständigheter alpassad 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 bestyreisen kan finna skäligt vid-
taga; samt genom att i öfrigt understödja hvaije
bemödande, som gagnar föreningens intressen.

§ 3.
livarje redbar samhällsmedlem är berät-

tigad att uti föreningen ingå och att erhålla
ett exemplar af föreningens stadgar; men der-
emot förpligtad att till föreningens kassa er-
lägga en årlig afgift, qvinna två (2) mark och
man fyra (4) mark. Frivilliga bidrag uinuttu-
ges med tacksamhet.

Den, som på en gång erlägger femtio
(50) mark, är för framtiden befriad från års-
afgift.



Obemedlade personer, sora befrämjat för-
eningens syften och kunna göra föreningen syn-
nerligt gagn, eger bestyreisen att i föreningen
upptaga såsom icke betalande ledamöter.

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 kassaför-
valtaregöromålen. Vid hvarje års slut afgår
en tredjedel af bestyreisens ledamöter, hvilka
dock genast kunna åter deri omväljas.

Vid slutet af första och andra året bestäm-
mes genom lottning, hvilka som skola afgå,
men sedermera afgå i tur de först valde. Val af
ledamot i bestyreisen sker medelst slutna sedlar.



Bestyreisens sammanträden ske på kallelse
af ordföranden eller vice ordföranden och bör
vid desamma föras protokoll men ej må beslut
anses giltigt såframt icke någon af bemalde
ordförande och minst fyra ledamöter öfvervarit
ärendets behandling. Yppas skiljaktighet vid
bestyreisens öfvcrläggningar, Alille den mening
de flesta rösterna hyllat och der dessa å livar-
dera sidan fallit lika, det beslut, hvartill ord-
föranden bidragit.

Förutom de löpande göromålen må besty-
reisen vinlägga sig om att hos lokala myndig-
heterna försöka utverka sådana åtgärder och
föreskrifter, som i möjligaste måtto befrämja
föreningens syften, i hvilket afseende besty-
reisen 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 efterlef-
vas och att förbrytelser mot desamma lagligen



beifras, men en sådär* kontroll genom förenin-
gens egna medlemmar icke kan nog verksamt
åstadkommas, eger bestyreisen att, i mon af
tillgångarne, använda utaf föreningens model
större eller mindre belopp till belöningar, dels
åt polisbetjenter, dels åt andra till föreningen
ej hörande personer, hvilka till laglig näpst
befordrat någon eller några som gjort sig
skyldiga till förbrytelse af förenämnd beskaf-
fenhet.

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

§ 6.
Engång om året i Mars månad, hålles all-

män ordinarie sammankomst, hvartill bestyrei-
sen genom annons, som tre veckor förut infö-
res i stadens tidningar, kallar föreningens samt-
liga medlemmar.



Vid denna sammankomst afgifver besty-
releen redogörelse för sin förvaltning samt be-
rättelse angående föreningens verksamhet un-
der det närmast tilländalnpna året, hvarefter
ordförande för tillfallet utses ; och handlagges,
utom andre med föreningens verksamhet ge-
menskap egande frågor, följaude ärendcr:

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, lian önskar må blifva föremål för sam-
fäld pröfning; men i anledning af sådant för-
slag kan likväl ej vid samma tillfälle beslut fat-
tas, såframt ej förslaget blifvit till bestyreisen
ingifvit minst fjorton dagar före sammankom-
sten och bestyreisen deröfver afgifvit utlåtande.

Alla de ärender, som vid mötet skola före-
komma uppräknas äfven uti en annons, som
åtta dagar före sammankomsten bör uti tidnin-
garne 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 års-sammankom-
sten afgöras.

§ 8.
Vid de allmänna sammankomsterna afgö-

res ärenderna då skiljaktighet i meningarne
uppstå, enligt de grunder § 5 i likartade fall
för bestyreisen innehåller. (kilven uti Kejser-
liga Senaten för Finland och Dess Ekonomie
Departement, i Helsingfors, den 5 Maj 1876.

Kejserliga Senaten liar låtit detta
ärende Sig föredragas ocli dervid funnit godt
icke allenast tillåta bildandet af ifrågavarande
djurskyddsförening, utan äfven gilla och till
efterrättelse fastställa ofvanberörde för samma
förening föreslagna stadgar, uti hvilka någon



ändring förty icke må göras utan dertill utver-
kadt särskildt tillstånd. Det alle, som veder-
bör till underdånig efterrättelse länder.
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