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Balon lsläinBu«jeluBBeuran

Bäännöt.

Eläinsuojelusseuran tarkoitus on voimiensa mu-
kaan työskennellä siihen suuntaan, että ihmisissä
saataisiin herätetyksi oikeuden Ja armeliaisuuden
tunne kaikkia eläimiä kohtaan, ynnä kaikilla mah-
dollisilla keinoilla estää ja poistaa kaikenlaisten
eläinten rääkkäystä ja kidutusta, joko se tapahtuu
ehdollisesti pahasta tahdosta taikka ymmärtämättö-
myydestä; niinkuin eläinten pahoin piteleminen ja
ja rasittaminen yli voimiensa; huolimattomuus tar-
peellisessa hoidossa ja antaminen niiden kärsiä
nälkää, janoa tai vilua; senkaltaisten ajokalujen
käyttäminen, jolla eläimet haavoitetaan tai veriste-
tään; kaikkinainen eläinten kuletus sopimattomalla
ja eläimelle kipua tuottavalla tavalla; eläinten teu-
rastaminen ja tappaminen siten, ettei niiden kuole-
man tuskaa suotta pidennetään, ynnä muuta sen-
kaltaista.

Leuran toimiala käyttää koko
kililakunnan. mutta voillaan en6olliBeBti

tliipeen mukaan ulottaa laveammallekin, joko Buo-
taikka liuai'aoBÄBtoja perustamalla.

.lukuilzella kunnon Kanßalaißel!a, olkoon mieß
taikka nainen, on nikeuß pääßtä Beuran jäßenekß>,



velvollisuudella suorittaa seuran kassaan vuosittain
jäsenmaksua yhden markan. Joka kerrallaan suo-
rittaa viisitoista markkaa, on vastaisista vuosimak-
suista vapaa. Varattomia henkilöitä, jotka saatta-
vat edistää seuran tarkoituksia ja erinomaisesti toi-
mivat seuran hyötyä, voi toimikunta ottaa seuraan
maksaamattomina jäseninä. Näistä annetaan kul-
lakin kertaa kuittilippu, joka on oleva jäsenmerk-
kina, ja kirjoitetaan seuran jäsenkirjaan. — Tätä
paitsi voi seuran yleinen kokous hyväksyä muodon
ja laadun merkille, jota seuran jäsen voi kantaa näh-
tävillä, jotta hän tunnettaviin toimivan seuran
puolesta.

VapaaelitoiBia lalijoja Baa Bllura vaBtaanottaa.
jäBLN on rikkonut Beuran Bääntöjä vaBtaan

taikka ei ole kantena vuotena jäBenmakBua Buo>
tanut, ei uitetaan BeuraBta,

Beuran jäBen on velvollinen voimienBa
ja KvkvnBä mukaan tvöBkente!emään Beuran tar-
KoituBten eäiBtämiBekBi ja tnteuttam>BekBi Bekä
omalla eBimerki!!änBä että aBiannaarain mukaa!!
Bovitetliilla neuvoilla, olijeilla, nunteilla ja varoituk-

kuin mväBkin levittämällä Beuran KuBtantamia
!<irjaBia, ja muuton auttamalla jokaiBta pvrintnä.

maattaa liväävttää Beuran narraBtukBia.
'I'apalituvia eläinrääkkäv><Biä ja Ki6utukB>a,

jotka voimaBBa olevien lakien mukaan tuottavat
on Beuran jäBen, joB ei lian Bitä voi

muuten ojentaa ja extää. velvollinen Baattamaun
KanteeBeen. joko itBe tai vleiBelle Bvvttäjälle ilmoit-
tamalla, taikka Beuran toimikunnalle tie6okB> anta-
maila, niin meneteltäväkö, kuin toimikunta näkee
iiBianliaiirain vaativan.



Seuran asiain ja varojen lähin johto ja hallinto
kuuluu toimikunnalle, jonka seuran yleinen kokous
valitsee jäsenistään, joilla on intoa ja kykyä seuran
tarkoitusten "harrastamisessa. Toimikunnassa on
vähintäin kuusi jäsentä ja kolme sijaisjäscntä.
Toimikunta valitsee keskuudestaan, vuodeksi ker-
rallaan, puheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-
hoitajan.

Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan,
niin että kolmas osa vuosittain erkanee, ensi ja
toisella kerralla arvalla, vaan sitte vuoron jälkeen;
joiden sijaan yhtä monta valitaan. Valitseminen
tapahtuu suljetuilla lipuilla. Jäseneksi valittu ei saa
kieltäytyä luottamustoimestaan, jos ei ennen ole
kolme vuotta jäsenenä ollut.

6 8.
I'oimikunta kokoontuu vänintäin kerran koukau-

3alon KauppalaBBa. ajalla, jonka 8e
iV!,,tta joB väliaikanakin ilmaantuu tär-

keitä KeBk,!Btelu-aBioita, antakoon pimeenjontaja
Biitä eritviBen KutBumukBen. 3inteeri kirjoittaa
KokoukBen päätökB!Btä pöytäkirjan, jonka puneen-
jontaja ja Biliteer! allekirjoittavat ja joka on tarkan
tettava joko konta tai BeuraavaBBa KokoukBeBBa,
,108 Bitä koilta ei voiäa valmistaa tarkaBtettavakBi.
mutta aBia!n ei Bie6ä vartoa Beuraavaa
kokousta, määrätköön toimikunta eri t:>rk:,BtuB-
-kangen jäBenen läBnä ollen.

pätevyyteen vaaclitaan. että väliin-
täin neljä jäsentä, paitßi puneenjodtajaa. ovat ÜBian
Kävttelvßßä Baapuvilla, ja milloin eri mieliä ilmaan-
tuu, ratka!Btaan julki ääneßtvkßellä ja päätetään
vkßinkerta>Bella enemmißtöl!ä; jo« äänet ovat t:>Bau



oi! mielipiteille, on päätäkßenä Be, jota puneenjon-
taja on ääneßtänvt.

Jos puheenjohtaja tai jäsen on estynyt toimi-
kunnan kokouksesta, ilmoittakoon siitä sijaiselleen,
Jos joku on esteettömästi ja ilmoittamatta poissa,
tulee hänen maksaa yhdistyksen kassaan yhden
markan, ja jos päätösten laadinta sentähden estyy,
puolentoista markkaa.

Paikkakunnan hallitusniieliiltä anokoon toimi-
kunta senkaltaisia toimeenryhtymisiä ja määräyk-
siä, jotka edistävät seuran tarkoitusta.

Toimikunnalla on valta varain mukaan käyttää
seuran rahoja suuremmiksi tai pienemmiksi palkin-
noiksi henkilöille, jotka ansiokkaasti ovat edistä-
neet seuran tarkoituksia, kuin myöskin lunastamal-
la tapettavaksi ikäkuluja ja auttamattomia vikoja
omaavia kotieläimiä.

3euran varoilla painettakoon tarpeen ja varain
mukaan kirjazia, jotka KenoitukBilla ja neuvoilla
Baattavat ec!iBtää Bitä tarkoituBta, jota varten Beura
tvnBkentelee; kuin mvöBkin nankittakonn niin UBein
k>>in suinkin eri Beuciuilla luentoja vleiBn!!e, mitkä
valanevat Beuran pvrintömaalia.

10§.
seuran luvunlaßkut ja tilit, jotka teliäään kalen-

terivuoclelta. olkoot kuluneelta vuodelta valmiit
kumminkin Beuraavakßi kexki t"lelmikuukßi, jolloin



ranaßiunnaitaja antakoon ne puneenjantajalle, joka
ne laittaa tilintalkaßtajille, "I'arkaßtuß päättökään
niin aikaißin, että tilintekijä M enkä toimikunta en-
nättävät valm!Btaa Belitvkßonßä manäollißLßti ten>
6vißtä muißtutukßißta Naalißkuun vakinaißeon ko-
Koukßeen.

11 s.
Seuran jäsenten vakinaisia kokouksia pidetään

kahdesti vuodessa, yksi Maaliskuun jälki-puoliskol-
la, jossa luetaan toimikunnan vuosikertomus ja seu-
ran varaston tilit ynnä tilintarkastus ja sen johdosta
tehdyt selitykset, sekä päätetään edesvastuu-va-
pautuksesta; ja toinen Marraskuulla, jossa valitaan
jäsenet ja sijaisjäsenet toimikuntaan vuoden lopussa
croavain sijaan, sekä kulkevan vuoden tilille ja hal-
linnolle kaksi tilintarkastajaa ja niiden sijaiset, ynnä
ehkä muita tarpeellisia toimihenkilöitä seuraavalle
vuodelle; sen ohessa käsitellään näissä kokouksissa
seuran toimialaan kuuluvista muista asioista. Jo-
kaisella seuran jäseneksi kirjoittaneella ja sinä vuon-
na jäsenmaksunsa suorittaneella on puhe- ja pää-
tösoikeus yleisissä kokouksissa, kullakin yksi ääni.
Samoin on jokaisella jäsenellä valta tehdä keskuste-
lu-esityksiä yleiseen kokoukseen, jotka antakoon
toimikunnan puheenjohtajalle niin aikaiseen, että en-
nättävät kuulutettaviksi kokoukseen. — Jos väliai-
kana ilmaantuu niin tärkeitä asioita, etteivät siedä
lykkäystä, voidaan yleinen väliaikainenkin kokous
pitää asioiden ratkaisemiseksi; mutta sääntöjen
muutoksia saa päättää ainoani vakinaisessa ko-
kouksessa.

VleiBet KokoukBet KutButaan koolle kuuluttamalla
vallintakin KakBi viikkoa ennen KokouBta niiäen
kuntain KirkoiBBa, joiBBa jäBeniä lävtvv, ja ovat KeB-
- aBiat mainittavat KuulutukBeBBa.



Kunkin kokouksen alkaessa valitaan kokouksel-
le puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatia siksi kerraksi,
ja on pöytäkirja asianomaisessa järjestyksessä tar-
kastettava ja jätettävä toimikunnalle toimeenpanoa
ja säilyttämistä varten.

12,8.
Eri mielipiteiden sattuessa yleisissä kokouksissa,

tehdään päätös samoilla perusteilla kuin 6 §:ssä toi-
mikunnasta sanotaan, paitsi vaaleissa ratkaistaan
arvalla.

13 8,
Kun seura alkaa toimintansa annetaan jokaiselle

seuran jäsenelle kappale seuran sääntöjä, seuran
varoilla painettuna suomen ja ruotsin kielillä.

14 8,
Koltta kuin nämät säännöt ovat saaneet vahvis-

tuksen ja tulleet lain voimaisiksi, kutsutaan seuran
jäsenet yleiseen kokoukseen päättämään seuran
toiminnan alkamisesta ia siihen kuuluvista seikoista.

15 8,
liiinä «ääntä on noudatettava niinkauvan, että

Bääntäjen mnutc»B aBianc>maiBLBBa järjllBtvkBeBBä on
laillistunut.
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