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Suonenjoen Eläinsuojelusyhdistyksen

3 ään nöt.

i §■

Yhdistyksen nimi on Suonenjoen Eläinsuojelusyh-
distys, sen kotipaikka on Suonenjoki ja toimintapiirinä
Suonenjoen pitäjä.

2 §.

Yhdistyksen tarkoitus on levittää eläinsuojelusaatetta
— oikeutta ja rakkautta kaikelle elolliselle luonnolle

toiminta-alueellaan sekä toimia sen toteuttamiseksi
jokapäiväisessä elämässä.

Tätä tarkoitusta koettaa yhdistys saavuttaa: levittä-
mällä eläinsuojelusta koskevaa kirjallisuutta, toimeen-
panemalla kursseja ja esitelmiä sekä muuten yleensä
koettaen edistää eläinten hyvää kohtelua keinoilla, jotka
yhdistys kulloinkin näkee paremmin aatettansa edis-
tävän.



6 §.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämainei-
nen Suomen kansalainen, joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä.

Jäsenmaksuna kannetaan 50 penniä jäseneltä vuo
sittain.

Henkilö, joka kahtena vuonna peräkkäin jättää jä-
senmaksunsa suorittamatta, pidetään yhdistyksestä
eronneena.

Varattomia, yhdistyksen pyrinnöitä edistäneitä hen-
kilöitä, saa johtokunta ottaa vapaajäseniksi. Eläinsuo-
jelusasiaa erittäin edistäneitä voi yhdistys vuosikokouk-
sessa kutsua kunniajäsenikseen.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juoksevia asioita
hoitaa johtokunta, johon kuuluu, paitsi puheenjohtajaa
ja varapuheenjohtajaa, neljä jäsentä ja kolme varajäsentä.

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi
vuodeksi kerrallaan ja eroaa heistä vuosittain kolmas-

osa, kahtena ensimäisenä vuonna arvalla, sittemmin
vuoronsa mukaan.



Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsumuk-
sesta asianhaarojen mukaan tai vähintäin kahden johto-
kunnan jäsenen pyynnöstä.

Johtokunta on päätösvoimainen, jos neljä sen jä-
sentä on saapuvilla.

Johtokunta ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä
muut mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt.

7 §•

Yhdistys kokoontuu ainakin kahdesti vuodessa.
Keskusteluja johtaa puheenjohtaja, joka myös sopivalla
tavalla ilmoittaa kokouksesta.

8 tz.
.lolitokunngn tarkemmin maalaamana aikana ja pai

kassa piäetään vuozikokouz.
KokoukzesBa!

1:o) jontokunta kertomuksen
toiminnalta kuluneelta vuoäelta.

2!o) lauetaan tilit ja tilintarkastajain lau3unto,

Z-o) päätetään jantokunnan vaBtuuvapau6eBta.
4:o) Valitaan jontokuntaan kaksi jäsentä ja yksi

varajäsen sekä kaksi tilintarkastajaa ja kaksi vara-
tilintarkastajaa.



9 §,

10 §,

I I §.

5:«) Otetaan keskusteltavaksi muita eläinsuojelusta
koskevia kysymyksiä. Näihin keskusteluihin on yh-
distyksen ulkopuoleltakin oikeus ottaa osaa.

Kaikissa, sekä yhdistyksen että johtokunnan ko-
kouksissa, pidetään päätöksenä mielipide, jota enem-
mistö kannattaa; äänten tasan jakautuessa voittaa pu-
heenjohtajan kannattama mielipide.

Tilit tehdään kalenterivuosittain; ne ovat annettavat
ennen Helmikuun 15:sta päivää tilintarkastajille, joiden
tulee viimeistään Maaliskuun l:nä päivänä palauttaa
ne tarkastettuna johtokunnalle.

Kaikissa muissa asioissa sitoutuu yhdistys seuraa-

maan Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen sääntöjä, mi-

käli ne haaraosastoja koskevat.



Edellä olevat säännöt tulivat hyväksytyksi Suo-
nenjoen Eläinsuojelusyhdistyksen säännöiksi mai-
nitun yhdistyksen perustavassa kokouksessa Suo-

nenjoen Kunnanlmoneella 13 p:nä Marrask. 1910.

Kokouksen puolesta:

Konrad Harjanen,
kokouksen puheenjohtaja.

Koska Suonenjoen Eläinsuojelusyhdistyksen sään-

nöt eivät sisällä semmoisia määräyksiä, jotka eh-
käisisivät yhteistoimintaa Suomen Eläinsuojelus-
yhdistyksen kanssa, saa yhdistys kunnioittaen il-
moittaa, että se kiitollisena ilmoittaa myöntävänsä
Suonenjoen E.-s.-yhdistykselle haaraosastonsa edut
ja oikeudet. Helsinki 16 p. Marraskuuta 1910.

Suomen Eläinsuojelusyhdistys:

T. K. Försten.

Aukusti Simelius.
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