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I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senats för Finland:

resolution i anledning af en för Generalmajoren li,.

Savander, Handlanden J. Kallioinen, Slottsbefall-
ningsmannen F. Selen och Bränneridisponenten A.
W. Eklund till Kejserliga Senaten ingifven skrift,
deri desse, hvilka jemte särskilda andra personer
stiftat en förening under benämning ~Djurskyddsf-
öreningen i S't Michel", anhålla om fastställolse
af ett utåt stiftarene uppgjordt förslag till stadgar
för sagda förening; varande nämnda på svenska
och

'

finska språken affattade forslag, här intaget,
af följande lydelse:

»Föreningen liar till uppgift att motarbeta alla ar-
ter af djurplågeri och särskildt att verka för en skon-
sam och mild behandling af husdjuren. Såsom djurplå-
geri anses:

a) livats våldsamt ansträngande- af djuret utöfver
dess krafter;

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

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



Föreningens verksamhet hänför sig närmast till S:t
Michels stad, under förutsättning att föreningens på an-
dra orter bosatte medlemmar verka i samma syfte.

Ledamot i föreningen är förpligtad att efter för-
måga befrämja dess syften:

a) genom eget föredöme, samt upplysningar, förma-
ningar eller varningar;

b) genom spridning af för ändamålet egnade skrif-
ter;

c) genom att meddela föreningens bestyrelse upp-
lysningar om orts förhållanden, seder och bruk, som
hafva inflytande på djurens behandling;

d) genom att ifråga om sådana fall af djurplågeri,
som innefatta förbrytelse mot gällande lag, antingen
sjelf, göra dem till föremål för åtal eller anmäla förhål-
landet hos vederbörlig polis eller ock hos föreningens
bestyrelse, till den åtgärd bestyreisen kan finna skäligt
vidtaga; samt

e) genom att i öfrigt understödja föreningens be
mödanden.

Hvarje välfrejdad samhällsmedlem är berättigad att
i föreningen ingå och i sådant fall förpligtad att till
föreningens kassa erlägga en årlig afgift, qvinna 1 och
man 2 mark. Frivilliga bidrag emottagas med tack-
samhet.

Den, som på engång erlägger, qvinna 10 och man
20 mark, är för framtiden befriad från års afgift.



Obemedlade personer, som befrämjat föreningens syf-
ten och kunna göra föreningen synnerligt gagn, eger be-
styreisen att i föreningen upptaga såsom icke betalande
ledamöter.

§ 5.
Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar, vare

skild från föreningen. Den, som senast vid årsmöte ej
betalt föregående års afgift, anses ej mera tillhöra för-
eningen.

Föreningens angelägenheter ombesörjas af en besty-
relse af fyra ledamöter och två suppleanter. Denna be-
styrelse, som inom sig väljer ordförande, och utser skatt-
mästare, hvilken tillika är sekreterare, väljes af förenin-
gen för tre år.

§ 6.

8 7 •

Bestyreisen sammanträder på kallelse af ordföran-
den och är beslutmessig med tre ledamöter. Vid sam-
manträden föres protokoll, och beslut fattas genom röst-
pluralitet. Vid lika röstandet för olika meningar, gäl-
ler den mening, som ordföranden biträder.

Hos de lokala myndigheterna eger bestyreisen an-
hålla om sådana åtgärder och föreskrifter, som befrämja
föreningens syften.

8 9.
För att vinna en verksammare kontroll öfver efter-

lefnaden af de mot djurplågeriet stiftade lagar och gifna
föreskrifter eger bestyreisen att i mon af tillgångarne



använda utaf föreningens medel större eller mindre be-
lopp till belöningar, dels åt polisbetjenter, dels åt andra,
hvilka till laglig näpst befordrat någon eller några, som
gjort sig skyldiga till förbrytelse af förenämnde beskaf-
fenhet.

§ 10.
En gång om året, i Maj månad, hålles allmänt

årsmöte, hvartill föreningens medlemmar sammankallas
genom annons i tidningarne tre veckor förut.

Vid denna sammankomst afgifver bestyreisen redo-
görelse samt berättelse angående föreningens verksam-
het, och handlagges, utom andra frågor, följande ärender:

a) decharge för bestyreisen;
b) val af ledamöter och suppleanter i bestyreisen, och
c) val af revisorer för granskning af räkenskaperna.
Hvarje medlem eger rätt att framställa de förslag,

han önskar må blifva föremål för samfäld pröfning ; men
i anledning af sådant förslag kan i allmänhet ej vid
samma tillfälle beslut fattas, så framt ej förslaget blif-
vit till bestyreisen ingifvet minst fjorton dagar före sam-
mankomsten och bestyreisen deröfver afgifvit utlåtande.
Skulle dock vid år«sammanträdet fråga framställas, som
af föreningen anses icke böra uppskjutas, kan sådan
genast upptagas pröfning och afgörande.

§ 11.
Bestyreisen eger rätt att, vid behof, sammankalla

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

§ 12.
Vid de allmänna sammankomsterna afgöras ären-

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



Gifven uti Kejserliga Senaten för Finland och Dess
Ekonomie-Departement, i Helsingfors, den 11 Maj 1882.

Kejserliga senaten har låtit förenämnda ansökning
Sig föredragas och finner godt tillåta ifrågavarande
förenings bildande samt till efterrättelse gilla och
fastställa ofvan intagna förslag till stadgar för
densamma, likväl mcd det tillägg, vid § 11 att
föreningen vid skeende förändring af stadgarne eger
derom hos Kejserliga Senaten anmäla i afseende å
pröfning och fastställelse, innan något beslut i an-
ledning af sådan ändring må tillämpas. Det alle,
som vederbör, till underdånig efterrättelse länder.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senat för Finland: .

E. af FORSELLES.
T. THILÉN.

(NN. OKER-BLOM.
K. FURUHJELM.
OSCAR NOKANNE.
W. ZILLIACUS.

H. MOLANDER.
A. MECHELIN.

Samuel Segerstråle.
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