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Husmoderförbundet

iHelsingfors.

§ !•

Förbundet har till uppgift att sam-
manföra husmödrar i Helsingfors till
gemensam öfverläggning rörande alla
frågor som beröra hemmens intressen.

I detta syfte anordnar Förbundet
möten, där föredrag hållas, referat gö-
ras, samt frågor diskuteras beträf-
fande :



ii) Baraens vård och uppfostran och
särskildt mödrarnas plikter i detta
hänseende.

b) Tjänarenas skyldigheter oah rät-
tigheter samt bästa medlen att uppnå
ett på ömsesidigt förtroende bygffdt
godt förhållande emellan husmoder
och tjänare.

c) Hemmets vård och ekonomi, in-
redning, försköning, sedernas förenk-
ling m. m., m. m.

d) Familjemedlemmarnas och tjäna-
renas förhållande till samhälleliga
spörsmål, deltagande i möten etc.

Medlem af Förbundet är husmoder
eller hushållsföreståndarinna, som ön-
skar samarbeta med Förbundet, af ti-
digare medlem anmäles, samt erlägger
den af Förbundet fastställda årsaf-
giften.

Förbundets angelägenheter handhaf-
vas af en Styrelse som består af sju
(7) medlemmar och två (2) supplean-
ter och är beslutför såsnart fem (5)



ledamöter äro tillstädes. Vid omröst-
ning afgör enkel röst öfvervikt, med
ordförandens utslagsröst vid lika röste-
tal.

§ 5.

Styrelsens Ordförande, hvilken har
sig ombetrodd högsta ledningen af
Förbundets angelägenheter, samman-
kallar Förbundet, utom till årsmötet,
till två ordinarie möten under hösten,
t. ex. i Oktober och November och
två under våren t. ex. i Februari och
April, samt till extra möten då Ord-
föranden i samråd med Styrelsen an-
ser sådant nödvändigt. Styrelsen an-
nonserar om mötena i par af ortens
mest spridda svenska tidningar och
om Förbundets tillgångar medgifva i
en finsk tidning. Och diskussionen
försiggår på svenska.

§ 6.

Vid årsmötet, som försiggår inom
Februari månad, väljer Förbundet med
slutna sedlar Styrelse bestående af:
ordförande, viceordförande, som före-
träder ordföranden i hennes frånvaro.



sekreterare som för protokollet och
affattar årsberättelsen, kassör som
förvaltar Förbundets kassa, samt tre le-
damöter och två suppleanter. Dessutom
väljas två revisorer och revisors-
suppleanter.

Vid årsmötet föredragas årsberättel-
sen, revisorernas berättelse samt frå-
gan om decharge för Styrelsen och
kassören. Tillika fastställes ledamots-
afgiften för året.

Styrelsen sammanträder på kallelse
af Ordföranden eller då tre af dess
öfriga ledamöter därom anhåller hos
Ordföranden med uppgifvande af skä-
let till sin begäran. Styrelsen biträ-
der Ordföranden efter behof vid mö-
tenas anordnande och beslutens verk-
ställande.

Förbundets räkenskaper, som afslu-
tas för kalenderår, skola i afseende å
granskning inom medlet af- Januari
månad öfverlämnas till revisorerna,



hvilka inom fjorton dagar efter mot-
tagandet böra slutföra sitt uppdrag.

Förslag till ändring af dessa stadgar
kan väckas vid ordinarie möte och
skall för att blifva gällande antagas
vid två på hvarandra följande möten
med minst två tredjedelar af de af-
gifna rösterna, hvarefter vederbörande
myndighets fastställelse af de ändrade
stadgarna bör sökas.

Gifven i Helsingfors å Landskansliet
den 17 April 1906.

Detta ärende har jag i öfvervägande
tagit och finner godt, jemte det jag
härmed till kraft och värkan upphäf-
ver de för förbundet härförinnan gäl-
lande stadgar, gilla och till efterrät-
telse fastställa ofvanintagna stadgar
för Husmoderförbundet i Helsingfors;
och äger ändring uti dessa stadgar
icke giltighet med mindre ansökan hos
vederbörande myndighet gjorts om fast-
ställelse däraf och samma ändringar



sedan blifvit af denna godkända. Det
enhvar, som vederbör, till efterrättelse
länder. Tid och ort förutskrifne.

Max Alfthan.
N. Pletsehikoff.

HELSINGFORS,
Fronckellska Trj'ckeri-Aktiebolaget, 1906






