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Föreningens syftemål.
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§•

Finlands Djurskyddsförenings syftemål är att arbeta för
spridande av djurskyddsidén samt för dess förverkligande i det
dagliga livet genom att väcka kärlek till djuren, särskilt husdjuren; samt genom att i möjligast vida kretsar inskärpa betydelsen av denna idé i moraliskt, nationalekonomiskt och sanitärt
hänseende.
Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhetsområde omfattar hela landet.
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§.

Sitt syfte söker föreningen förverkliga: genom att sprida
litteratur, behandlande djurskydd, anordna föredrag, möten,
djurskyddsdagar och -utställningar, slakt- och andra kurser;
genom att bilda filialer, djurskyddsföreningar för ungdom, eftervinterförråd, kretsar som arbeta för utrotandet av det s.k. oxstynget
och för bildandet av husapotek för djursjukdomar samt genom att
för dem stadfästa stadgar, genom att i sin tjänst anställa talare,
konsulenter, övervakare och ombudsmän ävensom genom andra
lämpliga medel.
Såsom djurplågeri anses: vanvård och hjärtlös behandling
av djur, deras överansträngande, lidanden och smärtor förorsakande transport-, gödnings-, fångst- och förvaringssätt, djurs användande till plågsamma experiment, sjuka djurs hållande i arbete,
s.k. »ambulatoriska menagerier» m.m.d.

Föreningen har rätt att emottaga gåvor och testamenten
ävensom att kära och svara inför rätta.

Föreningen äger rätt att tilldela korporationer och enskilda
personer, såväl i hemlandet som utrikes, vilka gjort sig förtjänta
om djurskyddsarbetet: diplomer, utmärkelsetecken samt medaljer
i guld, silver och brons ävensom andra dem motsvarande förtjänstmärken eller värdeföremål.
Medlemmars antagande i och uteslutande ur föreningen.

Till aktiv eller passiv medlem i föreningen eller dess filialer
antages varje finsk medborgare, som förbinder sig att iakttaga
föreningens stadgar.
Aktiv medlem erlägger till föreningens kassa: antingen fem
(5) mark för år eller för att förbliva i föreningen såsom ständig
aktiv medlem etthundra (100) mark i ett för allt; passiv medlem
äger inbetala: tio (10) mark för år eller för att varda ständig passiv ledamot likaså etthundra (100) mark i ett för allt.
Såsom passiva medlemmar kunna även ansluta sig till föreningen hushållnings- och lantbrukssällskap, nykterhets- och ungdomsföreningar samt hippos-, hästväns-, kreaturförädlings- och
övriga enahanda sammanslutningar genom att erlägga etthundra
mark, varvid medlemskapet varar tio år.
Medlemsavgifterna i filialerna äro beroende av respektive
orters förmögenhetsförhållanden sålunda, att de växla emellan
femtio penni och tre mark om året för aktiv medlem och emellan
fem och femtio mark för passiv medlem. Sällskap och föreningar,
vilka ansluta sig till filialerna såsom passiva medlemmar, betala
från tio till tjugufem mark varvid medlemskapet varar tio år.
Medlemmar, som icke fyllt sexton år, tillhöra ungdomsdjurskyddsföreningarna samt erlägga medlemsavgiften i enlighet
med dessas stadgar.
Medellösa personer, vilka främja föreningens syften, kan
bestyreisen antaga till frimedlemmar. Personer, som inlagt syn-

nerlig förtjänst om djurskyddsarbetet, kunna av föreningen vid
årsmöte kallas till hedersledamot.
Filialerna äro likaså berättigade att utse hedersledamöter
likasom ock att frikalla personer från erläggande av medlemsavgift.

Filial, som under tre års tid ådagalägger likgiltighet och liknöjdhet i sin verksamhet samt underlåter att fullgöra de förpliktelser, som omförmäles i § 10 mom. 1) och 2) av dessa stadgar,
kan betraktas hava upphört att samarbeta med föreningen.
Medlem, som två år å rad underlåtit att erlägga sin årsavgift
eller som, bestyreisens påminnelser till trots, bryter emot dessa
stadgar, anses hava utgått ur föreningen eller dess filial.
Bestyreisens sammansättning och uppgifter.

Föreningens verksamhet ledes och dess löpande ärenden omhänderhavas av en styrelse, bestående av nio medlemmar.
Bestyreisens medlemmar väljas för tre år och avgå av dem
vid årsmöte tre medlemmar, de två första åren genom lottdragning och sedermera i tur och ordning.
Bestyreisen väljer varje år inom sig ordförande och viceordförande. Bestyreisen är beslutför om fem av dess medlemmar
äro tillstädes, och bör den bereda de ärenden, som behandlas å
föreningens möten.
I s.k. löpande ärenden är emellertid ordföranden berättigad
att i samråd med annan av styrelsen utsedd person besluta.
Om någon fråga på grund av sin bärvidd enligt tvänne styåsikt fordrar att medlemmarna på förhand
göra sig förtrogna med den, bör en sådan fråga i kallelsen till
mötet särskilt omnämnas.

relsemedlemmars

Filialernas verksamhet är ordnad på enahanda sätt; bestyreisen bör hava sitt säte inom respektive filialers verksamhetsområde.

Bestyreisen väljer antingen inom eller utom sig sekreterare,
överombudsman, skattmästare samt övriga erforderliga funktionärer för ett år i sänder.
Skattmästaren uppbär föreningens medel å banker och ämbetsverk. Han är personligen ansvarig för penningemedlen inför
bestyreisen. Bestyreisen är i sin tur ansvarig för penningemedlen
inför föreningen.
För att bereda särskilda ärenden kan bestyreisen tillsätta
utskott. I och för ordnande av sin verksamhet samt till vägledning för sina funktionärer och utskott, böra erforderliga instruktions- och ordnings-regler uppgöras.
Bestyreisen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta
omständigheterna det påkalla, ävensom då två eller flere bestyrelsemedlemmar sådant påyrka.
Kallelse till bestyrelsemöte bör ske åtminstone en dag före
mötet. I kallelsen skall omnämnas de ärenden, som komma att
behandlas.
Möten.
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§•

Såväl huvudföreningen som filialerna sammanträda i mån
av behov och åtminstone en gång i månaden, förutom under juni,
juli och augusti månader, och såvitt möjligt andra helgfria tis-

dagen i månaden till månadsmöte. För den händelse mötet icke
kan avhållas å nästsagda dag ävensom ifall ärendenas, som komma
att vid mötet behandlas, beskaffenhet så påfordrar, bör om mötet
meddelas: i stad i dess mest spridda dagliga tidningar tre dagar före
mötet, på landsbygden bl.a. genom kungörelse i kyrka och ortstidningar. Uti respektive meddelanden böra upptagas de viktigaste överläggningsfrågorna.
Tid efter annan kunna jämväl enligt huvudföreningens beprövning eller på framställning av filialer anordnas gemensamma
möten, antingen i Helsingfors eller inom filialernas verksamhetsområde. Vid dessa möten, varom genom cirkulär tillkännagives,
ledes förhandlingarna av huvudföreningens ordförande. Diskussionsämnen för dessa möten kan envar filial föreslå, men är huvud-

föreningen förbehållen rätt att avgöra, vilka frågor upptagas till
diskussion. Referering av respektive frågor ankommer å den förening, som däri tagit initiativ.
Jämväl filialerna kunna anordna gemensamma möten, antingen i tur och ordning eller enligt överenskommelse. Härom meddela filialerna varandra på sätt de finna lämpligast; för dessa möten väljas en eller flere ordförande. Den initiativtagande filialen
bör om mötet inberätta till huvudföreningen, som äger rätt att
ditsända sin representant. Föreningens konsulent bör såvitt möjligt vara närvarande vid dessa möten och huvudföreningens kollektion av åskådningsmateriel erhålles till desamma avgiftsfritt.
Vidare anordnas allmänna möten och djurskyddsdagar i enlighet med för varje gång uppgjort särskilt program. Allmänheten
har tillträde till dessa möten och även rätt att därvid yttra sig
men ej att i besluten deltaga. Tillkännagivande om dem meddelas
åtminstone tvänne veckor tidigare genom tidningspressen.
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§.

Filialerna, djurskyddsföreningarna för ungdom samt kretsarna
och utrotande av det s.k. oxstynget funktio-

för bildande av husapotek

nera självständigt, antingen enligt med för dem i vederbörlig
ordning fastställda stadgar och reglementen eller i överensstämmelse med av huvudföreningen fastslagna bestämmelser utan att
erlägga några avgifter eller utlagor, likväl förbindande sig: 1) att
en gång om året inberätta till huvudföreningens styrelse om val
av ordförande för densamma samt att insända, i och för införande
i det gemensamma organet, såväl redogörelse för dess verksamhet
som ock, där tillfälle erbjuder sig, av lokala nyheter; 2) att prenumerera å och sprida det gemensamma organet, åtminstone ett
exemplar för varje tiotal av medlemmar.
Nämnda korporationer hava följande förmåner och rättigheter: 1) medlemmarna få deltaga i huvudföreningens möten och
i fattande av beslut vid desamma, dock ej i valen; 2) erhålla från
det av föreningen upprätthållna djurskyddskontoret till inköpspris (jämte erläggande av transportkostnader) de föremål och den
litteratur som där tillsaluhållas, samt föreningens organer med
20 % rabatt; 3) erhålla såvitt möjligt mot för varje gång särskilt
överenskomna villkor, huvudföreningens talare till sin disposition.

Årsmötet.
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Årsmötet äger rum i
sen närmare bestämmer.

§•

mars månad å tid och ort, som bestyrei-

Vid detta möte, som bör tillkännagivas åtminstone i tre av
huvudstadens tidningar minst tvänne veckor tidigare: 1) avgiver
bestyreisen redogörelse över föreningens verksamhet under det
förflutna kalenderåret; 2) uppläses revisorernas berättelser; 3) beslutes om ansvarsfrihet för bestyreisen; 4) väljes tre medlemmar
i bestyreisen i stället för de i tur avgående, tvänne revisorer jämte
dessas suppleanter samt tvänne justerare av mötets protokoll; och
5) upptages till diskussion djurskyddssaken rörande frågor, vilka
såvitt möjligt böra anmälas för bestyreisen tvänne veckor före
mötet och även nämnas i kallelsen till årsmötet.
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§.

Räkenskaperna uppgöras enligt kalenderår.

De böra före
den 1 februari överlämnas till revisorerna, vilka senast den 15
i samma månad böra återställa dem granskade till bestyreisen.
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§.

Beslut om föreningens upplösande bör fattas vid tvänne
möten, med en månads mellantid. Upphör filial med sin verksamhet, övergå dess tillgångar till huvudföreningen. För den händelse,
att huvudföreningen upplöste sig, skola dess tillgångar överlåtas
till ändamål, som av föreningen befrämjats; varom närmare beslutes vid de möten, som behandla föreningens upphörande.
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§.

Ändringar i dessa stadgar äga giltighet först sedan tvänne
möten å rad antagit dem.

