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(inTcrnöreus oTver Wnsn Hiv resolution ! N!,!,
hing af ordlärandea i interinisbesfcyrelsen för Djur-
skyddsföreningen i Kristmestad Ernst Wondelins har-
st&dea gjorda ansökning' om faststallelso af ett unsiik-
tuogen liilagilt fördag till stadgar för liiunnda föreninj;.
hvilkon hade till uppgift att motarbeta alla slag af
djurplågeri ooh särskildt att. arbeta för en mild och
skonsam behandling af husdjuren, varande sagda för-
slag. hai 1 afskrifvet, sålydande:

Kö rs; Ic isz till «mcl^ar
föl'

Djurskyddsföreningen i Kristinestad.
s i.

Föreningen har till uppgift att motarbeta nila ning
af djurplågeri ooh särskildt att arbeta för en mild och
skonsam behandling af husdjuren.

Såsom djurplågeri anses:
a) hvarjo våldsamt ftnstränpjando af djur uWjfver

doss krafter;
b) att djuron vid arbete plågas gnnom olämpliga

och dåliga redskap:
c) att sjuka, skadade och svaga djur användas till

arbete ;

d) Ii värj o misshandling vare sig genom hugg och
slag, hunger och törst eller annan genom elakhet, vårds-
löshet eller lättsinne framkallad grymhet", samt djurs aflif-
vnnde på sätt, som onödigtvis ökar deras plågor.
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Föreningens värksamliet hänför sig närmast till Kri-
stinestad, där föreningen liar sitt säte, och dess omnejd.

Enlivar välfrejdad porson, som vill med värka till
föreningens syften, ägor som medlem ingå i föreningen
och har att erlägga en årlig afgift af 1 mark. Den som
på en gång erlägger 20 mark är för framtiden befriad
från erJäggande af årsafgift. Anmälan om inträde i för-
eningen mottages af samtliga styrelsens medlemmar.

8 3.

Föreningen väljer vid årsmöte en bestyreiso bo-
stående af 8 medlemmar, hvilka bland sig utse ordfö-
rande, vice-ordförande, sekreterare och skattmästare. Minst
fyra af bestyreisens ledamöter, ordföranden inboräknad,
böra närvara vid besluts fattande. Besluten bestämmas
genom enkel pluralitet och i händelse af lika röstetal är
ordförandens röst afgörande.

Af bestyreisens ledamöter afgå hvarje år hälften,
första gången genom lottning. De afgåendo kunna åter-
väljas.

§ 4.

§ 5.

Föreningen sammanträder på kallelse af styroisens
ordförande, när ärendena så fordra, eller då minst fem
medlemmar dorom skriftligen hos ordföranden anhålla.

8 '!.

Minst 15 medlemmar böra närvara vid möte för att
beslut skall kunna fattas. Omröstning sker efter huf-
vudtalet och onkel phiralitet bestämmer besluten.

Vid lika röstotal afgör ordförandens röst.



Föreningen, soITi räknar sitt räkenskapsår från l:sta
maj till ]:sta maj, sammanträder till årsmöte i maj månad.

Vid årsmöte skola följande ärenden förekomma:
l:o styrelsens och revisorernas berättelser;
2:o beviljandet af ansvarsfrihet åt styroisen;
;>:o val af styrelseledamöter i öfveronsstänimelse

mod § 4, samt af tvänne revisorer och en revisors-
suppleant;

4:o frågor, som af styrelsen eller enskild medlem
väckts;

5:o förslag, rörande ändring af stadgarna, därest
sådant förslag framlagts af styrelsen eller blifvit minst
14 dagar förö årsmöte af någon föreningsmedlem skriftli-
gen inlemnadt till styrelsen, livars yttrande öfver för-
slaget bör vid mötet afgifvas.

§ S.

Kallelse till årsmöte bör dclgifvas på å orten van-
ligt sätt minst sju dagar före mötet.

8 9-

För den händelse, att föreningen komme a*t upp-
lösas, hvarom endast vid årsmöte kan beslutas, skola lik-
väl dess tillgångar användas till förmån lör djurskyddet.

Gifven u Landskansliet i Nikolaistad, den .'5O
Mars 1899.

•lag har tagit detta ärmide i öfvervägande samt
pvöfvar skäligt liärigcnom oj miniliv tillåta bildandet
af Djurskyddsföreningen i Kristinestad, iin ock gilla
och till efterrättelse fastställa ofvanstående förslag till
stadgar för densamma, uti hvilka stadgar ändring föi -ty
icke egor giltighet med mindre den varder siiiskildt i
laga «mlniiig stad fästad .



Don som mod denna resolution ieko åtnöjos,
eger deri söka ändring hos Hans Kejserliga Majestät
medelst underdåniga besvär, hvilka sist klockan fön*
tolf å den nittionde dagen efter bäraf erhållen del, daj

gon för delfåendet dock oräknad, skola vid talans för-
lust af besvärandon sjelf eller dennes lagligen tillsatta
ombud jemte denna resolution och öfrige i de n»6,!!'-
daniga besvären åberopade handlingar inlemnas till
Uegistrators kontorot i Kojseniga Sonatens för Finland
Ekonomie Departement. Ort och tid förutskrifne.

G. V» Kofhen,

.1 Sigill.

O. A. liignian,






