
Suomen Valtionrautateiden Eläin-
suojelusyhdistyksen

SÄÄNNÖT.
—^.-

1 §■

Yhdistyksen, joka on Eläintenystävien yhdistyksen
Helsingissä haaraosasto, tarkoitus on, paitsi että se
yleensä opilla ja esimerkillä koettaa vaikuttaa eläin-
suojeluksen edistämistä, etupäässä pitää huolta että
elävät eläimet kuletettaissa valtionrautateillä saavat
mahdollisimman paraan hoidon sekä että voimassa-
olevia asetuksia tässä kohden noudatetaan, kuin myös-
kin, jos tarpeelliseksi nähdään, näissä saada toimeen
muutoksia eläinystävälliseen suuntaan.

2 §.

Jokainen valtionrautateiden palveluksessa oleva
henkilö, ylempi tai alempi, nainen tai mies, joka tah-
too myötävaikuttaa edelläolevassa §:ssä mainittujen tar-
koitusperien hyväksi, olkoon oikeutettu tulemaan jäse-
neksi „ Suomen valtionrautateiden eläinsuojeluyhdis-
tykseen" ja suorittamaan siihen 25 pennin vuosimaksun.



3 §.

4 §•

Jäsen, joka ei kahtena vuonna ole suorittanut tätä
sisäänmaksua tahi muuten on näyttänyt ei täyttävänsä
yllätehtyjä määräyksiä, on yhdistyksestä eroitettu.

Ilmoittautuminen jäseneksi yhdistykseen saattaa ta-
pahtua ennen yhdistykseen kirjoitetun jäsenen kautta.

Yhdistyksen toimikunta on vuodeksi kerrallaan sijoi-
tettu vuorottain pääasemille niillä ratalinjoilla, jotka ovat
siihen yhtyneet. Alku tehdään Riihimäen asemalla,
jossa yhdistys on perustettu.

Toimikunnan muodostaa kuusi henkilöä, jotkakes-
kuudestaan valitsevat puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan, sihteerin ja rahavarainhoitajan.

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen elokuun 15
p:nä sillä asemalla, jolla toimikunnalla on paikkansa.
Tähän kokoukseen lähettävät toiset asemat, jos mah-
dollista, valtuutettuja. Vuosikokouksessa valitaan toimi-
kunta seuraavaksi vuodeksi sekä määrätään sen asema-
paikka. Vaalit tapahtuvat yksinkertaisella äänenenem-
mistöllä.

Vuosikokouksessa antaa samalla eroava toimikunta
kertomuksen toiminnastaan; toimitetaan kahden tilin-
tarkastajan ja yhden tilintarkastajanvaramiehen vaalit,
esitetään tilintarkastajan kertomus ynnä myönnetään
vastuunvapaus eroavalle toimikunnalle sekä käsitellään
muita kysymyksiä, joita toimikunta esittää kokoukselle.

Vuosikokouksessa, jossa toimikunnan puheenjoh-
taja johtaa keskustelua, päätetään kysymyksistä yksin-
kertaisella äänestyksellä. Äänten tasan sattuessa rat-
kaisee puheenjohtajan ääni.

Toimikunnan tulee vuosittain laatia luettelo kai-
kista yhdistyksen jäsenistä sekä valvoa että jokaisella
asemalla, joka on siihen yhtynyt, löytyy valtuutettu,



joka ylöskantaa jäsenmaksut ja niistä ynnä muista yh-
distyksen harrastuksia koskevista toimenpiteistä tekee
tilin toimikunnalle.

5 §•

Asemalla, missä valtuutettu löytyy, sekä asemalla,
jonne toimikunta on sijoitettu, pidetään tarpeen vaa-
tiessa kerta kuukaudessa, 15 p:nä, kokous piiriin kuulu-
vien jäsenten kanssa, joissa edellisissä valtuutettu toimii
puheenjohtajana, samalla äänioikeudella kuin toimikun-
nan puheenjohtaja, ja sihteeri valitaan joka eri tilai-
suutta varten, sekä viimesanotuissa toimikunnan puheen-
johtaja ja sihteeri hoitaa kukin omaa tehtäväänsä.

6 §.

Tiedot valtuutettujen toiminnasta annetaan toimi-
kunnalle viimeistään elokuun 1 p:nä ja toimikunta lä-
hettää koko yhdistystä käsittävän selonteon ynnä tilin
jäsenmaksuista ja muista mahdollisesti kertyneistä raha-
varoista Eläintenystävien yhdistyksen toimikunnalle Hel-
singissä viimeistään elokuun 31 p:nä.

7 §•

Toimikunta vastaa yhdistyksen varoista ja toimista.

8 §.

Kysymykset, joita vuosikokouksessa käsitellään,
ovat vähintäin kaksi viikkoa edeltäpäin annettavat toi-
mikunnan tarkastettaviksi.

Kaikki vaalit ovat toimitettavat suljetuilla lipuilla.

9 §•
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10 §

11 §.

Helsinki 1903 Hufvudstadsbladetin Uusi Kirjapaino.

Ehdotukset muutoksiksi näissä säännöissä ovat
alistettavat Eläintenystävien yhdistyksen Helsingissä tar-
kastettaviksi, joka joko myöntää tai hylkää ne.

Jos yhdistys hajoaa, josta päätös voidaan tehdä
ainoastaan vuosikokouksessa, joutuvat sen varat Eläin-
tenystävien yhdistykselle Helsingissä.



STADGAR
för

Statsjärnvägarnas i Finland djur-
skyddsförening.

—*■*•—

§ i.

Föreningen, som utgör filial af föreningen Djur-
vännerna i Helsingfors, har till syftemål att, utom att
i allmänhet genom lära och föredöme söka värka för
djurskyddets befrämjande, främst sörja för att lefvande
djur vid transport å statsjärnvägarna erhålla den bästa
möjliga vård äfvensom att gällande författningar här-
vidlag efterlefvas samt att, om så befinnes nödigt, än-
dringar i desamma i djurvänligt syfte åstadkommas.

§ 2.

Enhvar vid statsjärnvägarna anställd person, högre
eller lägre, kvinna eller man, som vill medvärka i de
i föregående paragraf omförmälda syften, age rätt att
som medlem inträda i föreningen, som nämner sig
„Statsjärnvägarnas i Finland djurskyddsförening", och
har att erlägga en årlig afgift af 25 penni till den-
samma.



§ 3.

§ 4.

Medlem, som ej under två år fullgjort denna in-
betalning eller eljes visat sig ej uppfylla ofvan gjorda
bestämmelser, varder skild från föreningen.

Anmälan om inträde af medlem i föreningen kan
ske genom medlem, förut inskrifven i densamma.

Föreningens styrelse är i tur och ordning på ett
år förlagd till de hufvudstationer vid banlinjerna, hvilka
anslutit sig till densamma. Början göres å Riihimäki
station, där föreningen grundats.

Styrelsen utgöres af sex personer, hvilka bland sig
utse ordförande, viceordförande, sekreterare och skatt-
mästare.

Föreningen sammankommer till årsmöte den
15 augusti å den station der styrelsen har sitt säte.
Till detta möte sända öfriga stationer om möjligt om-
bud. Vid årsmötet utses bestyrelse för följande år
samt bestämmes dess stationsort. Valen ske genom
enkel röstpluralitet.

Vid årsmötet afgifver tillika den afgående sty-
relsen berättelse öfver sin värksamhet, värkställes val
af tvänne revisorer och en revisorssuppleant samt före-
drages revisorernas berättelse äfvensom meddelas an-
svarsfrihet åt afgående styrelsen samt behandlas öfriga
frågor, som af bestyreisen föreläggas mötet.

Vid- årsmötet, därvid styrelsens ordförande för
ordet, afgöras frågorna genom enkel omröstning. Uppstå
lika röstetal blir ordförandens röst åtgörande.

Styrelsen bör årligen upprätta förteckning öfver
samtliga medlemmar i föreningen samt vaka öfver att
å hvarje station, som anslutit sig till densamma, fin-
nes ett ombud, som uppbär medlemsafgifterna och för



dessa redovisar hos styrelsen samt för öfriga förenin-
gens intressen berörande åtgärder.

§ 5.

Å station, där ombud finnes, samt å station, där
styrelsen är förlagd, hålles, i fall af behof, en gång i
månaden, den 15, möte med till distriktet hörande
medlemmar, därvid å de förra ombudet fungerar så-
som ordförande med samma rösträtt som ordföranden
i styrelsen och sekreterare för hvarje tillfälle utses,
samt å den senare styrelsens ordförande och sekrete-
rare handhafva sina resp. åligganden.

§ 6.

Uppgifter rörande ombudens värksamhet inlämnas
till styrelsen senast den 1 augusti och styrelsen insän-
der en hela föreningens värksamhet omfattande redo-
görelse jämte redogörelse öfver medlemsafgifterna och
möjligen andra influtna penningemedel till bestyreisen
för föreningen Djurvännerna i Helsingfors senast den
31 avg.

Styrelsen ansvarar för föreningens tillgångar och
åtgöranden.

§ 8.

Frågor, som å årsmötet behandlas, böra minst
två veckor förut föreläggas styrelsen till granskning.

§ 9.

Alla val böra ske med slutna sedlar.
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§ 10.

Förslag till ändring af dessa stadgar bör hemstäl-
las till föreningen Djurvännernas i Helsingfors gransk-
ning, som då beviljar eller afslår detsamma.

Upplöses föreningen, hvarom beslut endast å års-
möte kan fattas, böra dess tillgångar tillfalla föreningen
Djurvännerna i Helsingfors.

§ 11.

Helsingfors 1903. Huvudstadsbladets Nya Tryckeri.


