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Stadgar för Frantimmersföreningen
i Uleåborg.

§ i-
Föreningens ändamål är att bispringa den

allmänna fattigvården genom att bereda stadens
fattiga tillfälle till arbetsförtjänst äfvensom, såvidt
ske kan, bidraga till barnens fysiska och sedliga
uppfostran och vård.

Hvarje till Uleåborgs stadsförsamling hö-
rande fruntimmer, som vill befrämja Föreningens
ändamål och med en afgift af 20 mark en gång
för alla, eller 2 mark för året under 15 års tid,
bidrager till dess kassa, anses såsom medlem af
Föreningen.

Föreningens angelägenheter ombesörjas ge-
nom en Direktion af 15 ledamöter (Direktriser),
hvilka med slutna sedlar väljas af och ibland



Föreningens ledamöter. Dessa ledamöter afgå till
en tredjedel årligen, de tvänne första åren efter
lottning, men sedan i tur, så att enhvar tjänar i
tre år ; dock kan afgående ledamot återväljas,
som icke bestämdt undanbeder sig vidare befatt-
ning.

Direktionen väljer ibland sina ledamöter en
Ordförande och en Viceordförande, samt kallar sig
till biträde en Sekreterare och en Skattmästare,
hvilka sistnämda icke ega deltaga i besluten.

Direktris som är hindrad att henne upp-
dragna göromål bestrida, får med Direktionens
bifall, utse en annan medlem af Föreningen, att
i sitt ställe på viss tid ombesörja befattningen.

Ordföranden, eller om hon är hindrad, Vi-
ceordföranden sammankallar Direktionen till råd-
plägning en gång i hvarje månad och eljes så
ofta nödigt pröfvas och böra minst sju ledamö-
ter, Ordföranden inberäkuad, tillstädesvara, för
att något beslut må kunna fattas.

Direktionen besluter och förordnar om de
åtgärder, hvilka till befrämjande af Föreningens



miseksi 011 ryhdyttävä, tarkoin noudattaen 1 py-
kälässä mainitulta perusteita. Myöskin on johto-
kunnan vallassa ostaa köyhien töitä varten tar-
peellisia raaka aineita sekä määrätä työpalkat.
Näihin tarkoituksiin on johtokunta oikeutettu
käyttämään karttuneita korkoja, jäsenten vuosi-
maksuja ja pienempiä lahjoja, mutta koottua
pääomaa, kerrallansa suoritetuita jäsenmaksuja,
suurempia lahjoja ja lahjoituksia elköön käytet-
täkö ilman Yhdistyksen, asianmukaisesti kuulu-
tetussa kokouksessa, nimenomaisella päätöksellä
antamaa myönnytystä.

Kuhunkin kaupungin vaivaishoitopiiriin va-
litaan johtokunnan jäsen, jonka tulee olla saapu-
villa vaivaishoidon piirikokouksissa.

Johtokunta voipi tarvittaessa ottaa palveluk-
seensa leikkaajan, joka myöskin välittää töitten
ulosjakelemisen, sekä palkita hänen mielensä mu-
kaan.

§ 10
Vuosikokouksessa sinä päivänä, jonka joh-

tokunta määrää ja sopivalla tavalla, vähintään
kahdeksan päivää ennen kuuluttaa, kokoontuvat
Yhdistyksen jäsenet johtokunnan puheenjohtajan



eli varapuheenjohtajan johdannolla. Jos johto-
kunta havaitsee tarpeelliseksi, eli tilintarkastajat
eli myöskin vähintään kaksikymmentä jäsentä
vaatii, että Yhdistys jonkun tärkeän asian takia
muutoin on kokoonkutsuttava, on tämä tapahtuva
sekä kuulutuksessa ilmoitettava asia, joka tulee
kysymykseen.

§ H-
Edellämainitussa vuosikokouksessa luetaan

sihteerin tekemä kirjallinen kertomus Yhdistyk-
sen toimesta kuluneella vuodella ja rahastonhoi-
taja jättää tilin Yhdistyksen rahavaroista sekä
tuloista ja menoista; uusia jäseniä valitaan johto-
kuntaan eroavien sijaan ja myöskin kaksi tilin-
tarkastajaa laskujen ja hallinnon tarkastamiseksi;
sekä muutoin keskustellaan ja päätetään kaikkia,
mitä johtokunta eli joku Yhdistyksen jäsen toi-
menpiteeksi ilmoittaa.

§ 12.
Muutoksia eli lisäyksiä sääntöihin, jotka

ovat painettavat ja Yhdistyksen jäsenille jaetta-
vat, voidaan vuosikokouksessa tehdä, jos vähin-
tään kaksikolmea osaa saapuvilla olevista jäse-
nistä päättää niitä tehtäviksi.

Annettu Oulun Lääninkansliassa Maaliskuun
17 päivänä 1899.



Detta ärende har Länestyrelsen tagit i öf-
vervägande och finner, i stöd af Nådiga Förord-
ningen den 20 Augusti 1887, angående utvidgad
myndighet för de administrativa embetsverken i
landet, godt gilla och till efterrättelse stadfästa
ifrågavarande förslag till stadgar; och eger än-
dring uti de sålunda faststälda stadgarna icke
giltighet med mindre den varder särskildt stadfäst.

På Guvernörsembetets vägnar:

KL. R. HELANDER, V. POROPUDAS.
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Oulun Naisyhdistyksen
Säännöt.

§ i.
Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa yleistä

vaivaishoitoa hankkimalla kaupungin köyhille ti-
laisuutta työansioon sekä, mahdollisuuden mu-
kaan, avustamalla lasten ruumiillista ja siveellistä-
kasvatusta ja hoitoa.

Kukin Oulun kaupungin seurakuntaan kuu-
luva nainen, joka haluaa edistää Yhdistyksen tar-
koitusta sekä 20 markan maksulla kerrallaan, eli
2 markan vuotuisella maksulla 15 vuoden ku-
luessa avustaa sen kassaa, pidetään Yhdistyksen
jäsenenä.

Yhdistyksen toimia hoitaa johtokunta, johon
kuuluu 15 jäsentä (johtajatarta), jotkaYhdistyksen
jäsenetkeskuudestansa suljetuilla lipuilla valitsevat.



Näistä jäsenistä eroaa kolmasosa vuosittain, kah-
tena ensimmäisenä vuotena arvan mukaan, mutta
sittemmin vuorollansa, niin että kukin palvelee
kolme vuotta; kumminkin voidaan uudellensa
valita eroava jäsen, joka ei ehdottomasti kieltäydy
tointa edellensä vastaanottamasta.

Johtokunta valitsee keskuudestansa puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu avuk-
sensa sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka viimeksi
mainitut eivät saa päätöksiin osaa ottaa.

Johtajatar, joka on estetty tointansa hoita-
masta, on oikeutettu, johtokunnan suostumuksella,
valitsemaan toisen yhdistyksen jäsenen tointansa
hänen sijaan määrättynä aikana hoitamaan.

Puheenjohtaja eli, jos hän on estetty, vara-
puheenjohtaja kutsuu johtokunnan kerran kuu-
kaudessa keskusteluun sekä muutoinkin niin usein
kuin tarpeellisena pidetään; ja on vähintään seit-
semän jäsentä, puheenjohtaja siihen luettuna,
oleva saapuvilla päätöstä tehdessä.

§ 7.
Johtokunta päättää ja määrää ne toimen-

piteet, joihin Yhdistyksen tarkoituksen saavutta-



ändamål böra vidtagas, noggrannt rättande sig
efter de grunder, som i § 1 angifvas. Afvenså
är det Direktionens ensak att ombesörja uppköp
af materialier till de fattigas sysselsättande med
arbete och att bestämma arbetslönerna. För dessa
ändamål har Direktionen att disponera inflytande
räntemedel, medlems årsafgifter och mindre gåf-
vor, men samlade kapital, en gång för alla er-
lagda medlems-afgifter, större föraringar och do-
nationer må ej anlitas utan Föreningens medgif-
vande genom formligt beslut i vederbörligen ut-
lyst sammankomst.

§ 8.
För hvarje af stadens fattigvårdsdistrikt ut-

ses en Direktionsmedlem, som bör öfvervara fat-
tigvårdens distriktssammanträden.

§ 9-
Direktionen kan vid behof engagera en till-

skärerska, hvilken äfven förmedlar arbetsutdelnin-
gen, samt aflöna denna enligt godtfinnande.

§ io
Vid årsmötet, å den dag, som af Direktio-

nen bestämmes och på lämpligt sätt, minst åtta
dagar förut kungöres, sammanträda Föreningens
medlemmar under ledning af Direktionens Ord-
förande eller Viceordförande. Om Direktionen



finner nödigt eller Revisorerna eller ock minst
tjugu medlemmar eska, att för något viktigt ären-
de, Föreningen dessutom må sammankallas, bör
sådant älven ske, med angifvande i kungörelsen
af ärendet, som kommer i fråga.

§ n.
Vid förenämda årssammankomst uppläses

en af Sekreteraren skriftligen uppsatt berättelse
om Föreningens verksamhet under det förflutna
året och Skattmästaren aflemnar redovisning öfver
Föreningens fonder samt inkomster och utgifter ;

nya ledamöter till Direktionen i de afgåendes
ställe och tvänne Revisorer till granskande af
räkenskaperna och förvaltningen, utväljas ; samt
för öfrigt öfverlägges och beslutes angående allt
hvad Direktionen eller någon af Föreningens med-
lemmar till åtgärd anmäler.

§ 12.
Förändring eller tillägg i stadgarna, hvilka

skola befordras till tryckning och bland Förenin-
gens medlemmar utdelas, kan göras vid årssam-
mankomsten, ifall minst två tredjedelar af när-
varande medlemmar därtill besluta.

Gifven å Landskansliet i Uleåborg, den 17
mars 1899.



Tämän asian on Lääninhallitus ottanut tut-
inaksensa ja näkee hyväksi, Armollisen Asetuk-
sen nojalla Elokuun 20 päiv 1887, koskeva laa-
jennettua oikeutta maan siviilivi rastoil] e, hyväk-
syä ja noudatettavaksi vahvistaa kysymyksessä
olevan sääntöehdoituksen; ja ei ole muutos täten
vahvistetuissa säännöissä kelvollinen, ellei se ole
erityisesti vahvistettu.

Kuvernöörin viraston puolesta

KL. R. HELANDER. V. POROPUDAS.




