
STADGAR
FÖR

DJURVÄNNERNAS FÖRENING I HELSINGFORS.

§ i.
Föreningen har till ändamål:
1) att dels i allmänhet inom Finland värka för en

förnuftig och mild behandling af djuren, dels och sär-
skildt att i hufvudstaden, där föreningen har sitt säte,
motarbeta, och beifra de allmännast förekommande och
mest inrotade slag af djurplågeri;

2) att särskildt arbeta för att hos det uppväxande
slagtet väcka intresse för och omsorg om djuren;

3) att, söka bereda djuren det skydd och den lätt-
nad i deras mödor, som kan åstadkommas; och

4) att bidraga till utgifvandet af skrifter, som fram-
kalla och befordra välvilja och tillgifvenhet för djuren
samt sträfva att bereda tillgångar för utdelande af belö-
ningar till dem, som befrämja föreningens syften.

Såsom djurplågeri betraktar föreningen, bland annat
att djuren tvingas till ansträngningar, som öfverstiga de-
ras krafter; att djuren vid arbete plågas genom olämp-
liga och dåliga redskap; att sjuka, skadade och svaga
djur användas till arbete; att de genom hunger och törst
pinas eller af okunnighet, vårdslöshet, lättsinne och elak-
het på annat sätt misshandlas, samt att deras dödskamp
göres långvarigare och mera smärtsam än oundgängligt är.



Enbvar välfrejdad person, som vill medvärka tili de
i § 1 angifna. syften, äger att som medlem ingå i före-
ningen och har 1 att erlägga en årlig afgift af 3 mk eller
ock en för lifstiden beräknad ledamots afgift; af 25 mk.

Medlem, som förbrutit sig emot dessa stadgar eller
icke under tvä års tid inbetalat sin årsafgift, är skild
från föreningen.

Aiimtilsai om inträde i föreningen mottages af sty-
relsens samtliga medlemmar.

§ 4.
Föreningen väljer en beijtyrelse, bestående af 8 leda-

möter, däraf 4 manliga och 4 kvinliga, hvilka bland sig
utse en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och
skattmästare.

Styrelsen äger att vid inträffande ledighet komplet-
tera sig »Mlk intill föreningens nästa årssammairträde.

Minst fyra af styrelsens ledamöter, ordföranden in-
beräknad, böra närvara vid besluts fattande. Besluten be-
stämmas genom enkel pluralitet, och i händelse af lika
röstetal är ordförandens röst afgörande.

§ 5,

Af bestyreisens medlemmar afgå hälften hvarje år,
första gången genom lottning. De afgående kunna äfven
återväljas.

§ G.

Föreningen sammanträder minst en gång hvarje må-
nad, dock med uppehåll för sommarmånaderna, och äger
styrelsens ordförande att dessutom, när omständigheterna
härtill föranleda, sammankalla styrelsen.

§ 7-
De löpande göromålen eller sådana ärenden, hvilka

»ro att betrakta endast såsom värkställighets åtgärder,
ombesörjas af ordföranden jämte sekreteraren.



Styrelsen, som ansvarar för föreningens tillgångar,
äger att med föreningens rätt besluta om alla dess ange-
lägenheter. Styrelsens räkenskaper granskas af utsedde
revisorer.

§ 9.
Föreningen, som räknar sitt räkenskapsår från 1 Sep-

tember till ! September, sammanträder till årsmöte Zakarie-
clagen den (i September. Dessutom äger styrelsen, att I
händelse; omständigheterna därtill föranleda, sammankalla
föreningen till extra möte.

Vid årsmötet skola följande ärenden förekomma:
1) Styrelsens och revisorernas berättelser;
2) Beviljandet af ansvarsfrihet at styrelsen;
;3) VaJ af styrelseledamöter i öfverensstämmelse med

i? i samt af '2:n<.' revisorer ooh 1 revisorssuppleant;
4) Frågor, som af styrelsen eller enskild medlem

väckts;
5) Förslag rörande ändring af stadgarne, därest så-

dant förslag framlagts af styrelsen eller blifvit minst 10
dagar före årsmötet af någon medlem i föreningen skrift-
ligen inlämnadt till styrelse)), hvars yttrande öfver för-
slaget bör vid årsmötet afgifvas.

8 10.
Alli) val böra ske ined slutna nod lar.

S H-

För den händelse att föreningen komme att upplö-
sas, hvarom endast vid årsmöte kan beslutas, skola lik-
väl dess tillgångar användas till förmån för djurskyddet.
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