
Stadgar
för

Djurskyddsföreningen i Fredrikshamn.
fastställda af

Hans Kejserliga Majestät
Den 2 Oktober 1878.

Föreningen har till uppgift att motarbeta alla arter
af djurplågeri och särskildt att verka för en skonsam
och mild behandling af husdjuren. Såsom djurplågeri
anses:

§ 1.

a) hvarje ansträngande af djuret utöfver dess
krafter ;

b) hvarje misshandling, vare sig genom köld, an-
vändande af otjenligt körredskap, hugg, slag, hunger,
törst eller annan genom elakhet, vårdslöshet eller lätt-
sinne framkallad grymhet, samt

c) djurens dödande på ett sätt, som onödigtvis
förökar deras lidande.

verksamhet hänför sig närmast till
Fredrikshamns stad och närliggande socknar.

s 2.

s 3.
Hvarje välfrejdad person är berättigad att i för-

eningen ingå och i sådant fall förpligtad att till förenin-
gens kassa erlägga en årlig afgift, qvinna en och man
två mark. Frivilliga bidrag emottagas med tacksamhet.

Den som på en gång erlägger, svinna tolf och
man tjugufem mark, är för framtiden befriad från års-
afgiften.



Obemedlade personer, som befrämjat föreningens
syften och kunna göra föreningen synnerligt gagn, eger
bestyreisen att i föreningen såsom icke betalande leda-
möter inkalla.

§ 4.
Ledamot, som på något sätt motarbetar förenin-

gens syfte, eller under tre års förlopp försummat att
inbetala årsafgift, är från föreningen skild.

§ 5.
Ledamot i föreningen är förpligtigad att efter för-

måga befrämja dess syften:
a) genom eget föredöme samt upplysningar, för-

maningar eller varningar;
b) genom att meddela föreningens bestyrelse upp-

lysningar om ortsförhållanden, seder och bruk, som
lrafva inflytande på djurens behandling;

c) genom att i fråga om sådana fall af djurplå-
geri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag, antin-
gen sjelf göra dem till föremål för åtal eller anmäla
förhållandet hos vederbörlig polis, eller ock hos för-
eningens bestyrelse, till den åtgärd bestyreisen kan finna
skäligt vidtaga, samt

cl) genom att i atriat understöda föreningens be-
mödanden, såsom genom spridning af för ändamålet
egnade skrifter.

§ 6.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en af

sex ledamöter och tre suppleanter bestående bestyrelse,
som väljes första gången vid ett konstituerande sam-
manträde och sedermera vid ordinarie årsmöte Kr en
tid af tre år, sålunda att livarie år två ledamöter och
en suppleant afgå, de första två åren genom lottning
och sedermera enligt tur. Åtgående ledamot eller supp-
leant kan återväljas.

s 7.
Bestyreisen, som inom sig väljer ordförande och

viceordförande samt utser sekreterare och kassör, sam-



manträder vid behof på ordförandens kallelse. Vid sam-
manträdet föres protokoll och beslut fattas genom enkel
röstpluralitet ; vid lika röstetal gäller den mening ord-
föranden biträdt.

För giltigheten af fattadt beslut fordras att utom
ordföranden (viceordförande) minst två ledamöter öfver-
varit ärendets behandling.

§ 8.
Hos de lokala myndigheterna eger bestyreisen an-

hålla om sådana åtgärder och föreskrifter som befrämja
föreningens syften.

§ 9,

Bestyreisen äger i mon af tillgångar använda af
föreningens medel större eller mindre belopp till belö-
ningar åt personer, som befrämjat föreningens syften.

§ 10.
Böckerna och räkenskaperna, som afslutas med

kalenderåret, böra inom Januari månad påföljande är
lemnas till bestyreisens ordförande, för att af honom
tillhandahållas revisorerne, hvilka böra efter slutad
granskning återlemna desamma i så god tid att till
äfventyrs gjorda anmärkningar hinna intill skeende or-
dinarie årsmöte bemötas af bestyreisen, för erhållande
af decharge.

§ 11.
I Februari månad hålles allmänt årsmöte, hvar-

till föreningens medlemmar af bestyreisen på lämpligt
sätt sammankallas. Vid detta möte afgifver bestyreisen
redogörelse samt berättelse angående föreningens verk-
samhet, och handläggas, utom andra frågor, följande
ärender :

a) decharge för bestyreisen;
b) val af ledamöter och suppleanter i bestyrei-

sen och
c) val ai tvä revisorer och två revisors supplean-

ter för granskning af räkenskaperna.



Hvarje medlem eger rätt att framställa de förslag
han önskar må blifva föremål för mötets pröfning.

§ 12.
Bestyreisen eger rätt att vid behof sammankalla

extra möte. Frågor, som röra ändring af stadgarne,
kunna dock endast på årsmötet afgöras.

§ 13.
Vid de allmänna sammankomsterna afgöras ären-

derna, då skiljaktighet i meningarne uppstå, enligt de
grunder § 7 i likartade fall för bestyreisen innehåller.

Kejserliga Förordningen, angående upp-
såtlig misshandling afkreatur,

Den 20 Juni 1864.

Föröfvar någon å annans kreatur sådan uppsåtlig
misshandling, som i 2 eller 6 § eller 4 mom. 8 § 22
kapitlet Byggningabalken säges, plikte från och med tio
till och med tvåhundra mark, till sådan fördelning, som
i 1 § 32 kapitlet Rättegångsbalken stadgas. Förmår
han ej gälda böterna, sitte i fängelse vid vatten och
bröd i så lång tid som motsvarar en tredjedel af det
ådömda bötesbeloppet.

Lag samma vare der någon eljest i behandling af
egna eller andras kreatur visar uppenbar grymhet.

Sker brottet af uppsåt att hämnas å djurets egare,
vare sådant såsom försvårande omständighet ansedt.

Wiborg, N. A. Zilliaci tryckeri, 1879


