
„Keski-Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen
Säännöt.

Waasan läänin Kuwernöörin päätös
Nimismies Anshelm Rönnebergin, Iywästylän
eläinsuojelusyhdistylsen johtokunnan maltuut-
tamana, täällä tekemään hakemukseen wahwis-
tutsen saamisesta hakemukseen oheenliitetylle
ehdotukselle Kesti-Suomen Gläinsuojelusyhdis-
tyksen säännöiksi, joka ehdotus, tähän jäljen-
nettynä, on näin kuuluma:

i §.

yhdistyksen tarkoituksena on: ,Keski-Suoinessa he-
rättää ja wireillä vitaa hellyyttä ja oikeutettua har-
rastusta eläimiä kohtaan, sekä waikuttaa siihen suun-
taan, että kaikki ihmiset niille myöntämät oikeutetun
asemansa luomakunnassa, teroittamalla eläinsuojelus-
asian suurta siweellistä ja taloudellista merkitystä.

Tarkoitustaan koettaa yhdistys saawuttaa lewit-
tämällä sopimaa kirjallisuutta ja toimeenpanemalla
esitelmiä ehkäisemällä eläinrääkkäystä ja saattamalla
syylliset edeswastuuseen sekä perustamalla haaraosas-
toja ja muita asiaa edistamiä laitoksia.

yhdistyksen jäsen on jakainen 15 muotta täyttä-
nyt hymämaineinen kansalainen, jota sitoutuu nou-
dattamaan yhdistyksen sääntöjä sekä suorittaa waki-
nainen jäsen kerta kaikkiaan 20 mk, ja wuosijäsen
2: 50 wuosittain.



4 §•

6 §.

7 §•

Kaksi wuotta peräkkäin jäsenmaksunsa suoritta-
maton jäsen pidetään yhdistyksestä eronneena.

yhdistyksen päätöksellä woidaan henkilöitä, jotka
ysdistyksen pyrintöjä omat edistäneet, ottaa mapaa-
jaseneksi sekä kutsua asiaa erittäin hyödyttäneitä hen-
kilöitä kunniajäseniksi.

Jokaisen yhdistyksen jäsenen welwollisuutena on:
huomauttaa, muistuttaa, nuhdella ja neumoa niitä,
jotka eläimiä jollakin lamalla tylysti kohtelemat ja
pahasti pitämät, sekä yhdistyksen puheenjohtajalle il-
moittaa edesmastuuseen saattamista marten ne, jotka
tumalla tai toiselln eläinrääkkäystä harjoittamat.

yhdistyksellä on kaksi warsinaista kokousta maa-
lis- ja marraskuussa.

Maaliskuun kokouksessa tekee johtokunta tilin
hallituksestaan sekä antaa kertomuksen yhdistyksen toi-
minnasta kuluneena muotena, esitetään tilintarkasta-
jain lausunto ja myönnetään johtokunnalletilinmapaus.

Marraskuun kokouksessa malitaan johtokunnan
jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja yksi marajasen.

Molemmissa kokouksissa keskustellaan muista
eläinsuojelusasiaa koskemista kysymyksistä.

Mdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka olin-
paikkana on Iymaskylän kaupunki.



Johtokuntaan kuuluu 6 wakinaista ja 3 mara-
iäsentä, jotka kaikki malitaan kolmeksi »vuodeksi. Wuo-
sittain eroaa 2 wakinaista ja 1 marajäsen, ensin ar-
man kautta sittemmin muorossaan.

Naalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Johto-
kunta walitsee keskuudestaan puheenjohtajan, warapu-
heenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Kuitenkin
woidaan puheenjohtajan ja rahastonhoitajan toimet
uskoa samalle henkilölle.

8 §.

Johtokunnan welwollisuutena on toimeenpanna
yhdistyksen päätökset, hoitaa yhdistyksen omaisuutta
ja rahawaroja sekä yhdistyksen puolesta huolehtia
kaikista toimenpiteistä, joiden johtokunta katsoo edis-
tämän yhdistyksen tarkoitusta.

Johtokunnan puheenjohtaja on maltuutettu yh-
distyksen puolesta esiintymään oikeudessa sekä allekir-
joittamaan tarpeelliset asiakirjat.

9 §.
Hhdistyksen tilit laaditaan kalenterimuoden mu-

kaan ja omat ne ennen helmikuun 15 päimää tilin-
tarkastajille annettawat.

10 §.

Jos yhdistyksen toiminta, syystä tai toisesta lak-
kaisi, lankeaa sen marat johonkin yleishyödylliseen
tarkoitukseen, josta siinä kokouksessa, jossa lakkautus
päätetään, tarkemmin määrättäköön,

Mdistyksen lakkauttamisesta samoin kuin naiden
sääntöjen muuttamisestakaan älköön päätettäkö siinä
kokouksessa, jossa siitä kysymys nostettiin, maan toi-
sessa, mähintaän kolmen kuukauden mäliajan jälkeen



Kasten de Pont.
G. A. Ingman.

IywästiM, «, I, Gummeruksen Nrjllp,, 1906

pidettäwässä kokouksessa ja waaditaan näiden asiain
ratkaisemiseen »vähintään kaksi kolmannesta annetuista
äänistä,"

Annettu Waasan Lääninkansliasja 23 päiwänä
Marraskuuta 1906.

Tämän asian olen minä ottanut tulkiak-
seni ja katson kohtuulliseksi, nojautuen Joulu-
kuun 29 päiwänä 1894 Suomen Suuriruhti-
naanmaan Kuwernööreille annetun Armollisen
johtosäännön 28 §:n l 9 kohtaan, täten hywäk-
syä Keski-Suomen Glainsuojelusyhdistyksen pe-
rustamisen sekä noudatettamitsi wahwistaasen ylempänä jäljennetyt säännöt, joihin muu-
tos siis ei ole pätewä ennenkuin se on lailli-
sessa järjestyksessä wahwistettu: ja on pai-
nettu kappale näin wahwistetuista säännöistä
tänne lähetettäwä.

Tähän tyytymätön saapi siihen hakea
muutosta Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan
alamaisella walituskirjalla, jonka walittaja itse
tahi hänen laillisesti waltuuttamansa asian-
ajaja wiimeistäänkin ennen kello kahtatoista
yhdeksäntenäkymmenentenä päimänä päätöksestä
osan saatuansa, osansaanlipäimää kuitenkaan
lukuunottamatta, puhemaltansa menettämisen
uhalla jättäköön Keisarillisen Suomen Senaa-
tin Talousosaston Rekistraattoritonttoriin tä-
män päätöksen ja kaikkien muitten alamaisessa
»valituskirjassa nimitettyjen asiakirjain kanssa,
Gnnen mainitulla paikalla ja ajalla.
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