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Föreningen har til] uppgift att motarbeta alla
arter af djurplågeri och särskildt att värka för en
skonsam och mild behandling af husdjuren. Såsom
djurplågeri anses;

a) hvarje våldsamt ansträngande af djuret öfver dess
krafter;

b) hvarje misshandling, vare sig genom hugg och slag,
hunger och törst eller annan genom elakhet, vårds-
löshet eller lättsinne framkallad grymhet samt

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

§ 2.
~Föreiii»gens värksamhet hänför sig till Lovisa

stad samt Pernå, Liljendal, Lappträsk och Strömfors
landskommuner/'

§ 3-
Ledamot i föreningen är förpliktad att efter för-

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

gar eller förvarningar
b) genom spridning af för ändamålet lämpliga skrifter;
c) genom att meddela föreningens bestyrelse om orts-

förhållanden, seder och bruk, som hafva inflytande
pfi djurens behandling ;



d) genom att i fråga om sådana fall af djurplågeri,
som innefatta förbrytelser mot gällande lag, antin-
gen själf göra den till föremål för åtal eller an-

mäla förbållandet hos vederbörlig polis, eller ock
hos föreningens bestyrelse till den åtgärd bestyrei-
sen kan firma skäligt vidtaga, samt

e) genom att i öfrigt understödja föreningens bemö-
danden.

§ 4.
Hvarje välfräjdad samhällsmedläm är berättigad

att i föreningen ingå och i sådant fall förpliktad att
till föreningens kassa erlägga en årlig afgift, kvinna
en och man två mark. Frivilliga bidrag emottagas
med tacksamhet. Den som på en gång erlägger, kvin-
na 10 och man 20 mark, är för framtiden befriad från
årsafgift. Obemedlade personer som befrämjat förenin-
gens syften och kunna göra föreningen synnerligt gagn,
äger bestyreisen upptaga såsom icke betalande medläm-
niar.'

§ 3.
Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar

eller icke under två års förlopp inbetalt sin årsafgift,
är skild från föreningen.

§ 6.

§ 7.
Bestyreisen sammanträder en gång i månaden.

Vid sammanträdet föres protokoll, och beslut flattas

Föreningens angelägenheter ombesörjas af en be-
styrelse af tre ledamöter, och två suppleanter. Denna
bestyrelse, som inom sig väljer ordförande samt utser

sekreterare och skattmästare, väljes af föreningen för
ett år, hvarefter nytt val sker.



genom enkel röstpluralitet, därvid ordföranden har af-
görande röst.

§ 8.
Hos de lokala myndigheterna "äger bestyrelsen

anhålla om sådana åtgärder och föreskrifter, som be-
främja föreningens syften.

§ 9-
För att vinna en värksammare kontroll öfver ef-

terlefnaden af de mot djurplågeriet stiftade lagarna och
gifna föreskrifter, äger bestyreisen, att i mån af till-
gångarna använda ntaf föreningens medel större eller
mindre belopp till belöningar dels åt polisbetjänter,
dels och åt andra, hvilka till laglig näpst befordrat
någon eller några, som gjort sig skyldige till förbry-
telser af förenämnd beskaffenhet.

§ 10.
En gång om året i maj månad hålles allmänt

årsmöte, hvartill föreningens medlämmar sammankallas
genom annons i ortens tidning eller kungörelse i sta-
dens kyrka tre veckor förut.

Vid denna sammankomst afger bestyreisen redo-
görelse samt berättelse angående föreningens värksam-
het, och handläggas, utom andra frågor, följande ären-
der:
a) decharge för bestyreisen ;

b) val af ledamöter och suppleanter i bestyreisen, och
c) val af revisorer för granskning af räkenskaperna.

Hvarje medläm äger rätt att framställa de förslag
han önskar må blifva föremål för samfäld pröfning,
men i anledning ak sådant förslag kan likväl ej vid
samma tillfälle beslut fattas, såframt ej förslaget blif-



§ 11.

§ 12.

Dess Senat för Finland,

S. W. von TROIL. H. MOLANDER

(8i3i!1).
W. von DAEHN. 'W. ZILLIACUS

A. W. Lindström.

vit till bestyreisen ingifvet minst 14 dagar före sam-
mankomsten och bestyreisen däröfver afgifyit utlåtande.

Bestyreisen äger rätt att vid behof sammankalla
extra möte. Frågor, som gälla ändring af stadgarna,
kunna dock endast vid årsmötet afgöras. Vid årsmötet
väljas ordförande och sekreterare.

Vid de allmänna sammankomsterna afgöras ären-
dena, då skiljaktighet i meningarna uppstå enligt de
grunder § 7 i likartade fall för best3Telsen innehåller.

Gifvén i Kejserliga Senaten för Finland och dess
Ekonomie Departement, i Helsingfors, den 22

April 1887.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn










