
Sylviaföreningens årsmöte.
den 12:te oktober 1897.

Sylviaföreningens från. den 6:te september ajournerade årsmöte ägde
rum den 12:te oktober i fröken H. Tavaststj ernås skollokal. Efter det ordf.
herr Uno Stadius, öppnat mötet, upplästes den af föreningens sekreterare af-
gifna årsberättelsen, hvilken var af följande innehåll:

Sylviaföreningen har tillryggalagt det andra året af sin tillvaro, det för-
sta efter det stadsfästelse å stadgarna vunnits och en ordnad värksamhet
kunde begynna.

Då Sylviaföreningen, för fullföljandet af sin uppgift, i främsta rummet
är beroende af lärare och lärarinnors bistånd och intresse, har styrelsen un-
der detta sitt första arbetsår förnämligast härpå riktat sin värksamhet. I så-
dant syfte ha upprop, listor och stadgar sändts till omkr. 850 skolor i olika
delar af landet, och har resultatet varit särdeles tillfredsställande. I synner-
het har å de orter, där styrelsen lyckats erhålla intresserade ombud, anslut-
ningen varit glädjando stor.

Sylviaföreningens ombud äro för närvarande följande: I Helsingfors:
fröken Sofia Streng, doktorinnan Hanna Nordmann, fröknarna Elin Åkes-

son och Irene Malm, fru Viktorine Sundvall och frk. Olga Johansson. I
Åbo: frk. Gerda Frietsch och Naema Lemberg. I Wiborg: frk. Anna För-
sten. I Joensuu: frk. Emma Torkkell. I Raumo: frk. Lydia Rancken. I
Kristinestad: frk. Aina Grönlund. I Lovisa: frk. Hulda Svahne. I Björne-
borg: frk. Hildur Carlsson. I St. Michel: frk. Aline Antell. I Kyrkslätt:
herr Julius Roman. I Joensuu har därjämte en lokalstyrelse, bestående af
doktor K. Cannelin, ledningen af Sylviakretsarna å orten om hand. Lyckligt
vore om äfven å andra orter dylika lokala styrelser, eller åtminstone i alla
Finlands städer ombud ville värka för föreningens syften.

Utom å ofvan uppräknade orter ha Sylviakretsar bildats å följande:
I Tammerfors af rektor Dahlström samt Ossian Mohring och Mandi Kos-
kinen. I Kuopio af frk. Anna Hamrén och Ingrid Piispanen. I Kexholm
af mag. Thorstén Renvall. I Gamlakarleby af rektor J. F. Sandelin och i
Uleåborg af mag. J. E. Rosberg. Dessutom ha i en mängd folkskolor på
landet Sylviakretsar bildats, hvilka det blefve vidlyftigt att särskildt upp-
räkna.

Inalles har Sylviaföreningens styrelse utdelat 14,330 Sylviamärken af
hvilka 5,878 under detta år. Största antalet märken ha rekvirerats till Abo,
nämligen 1,000 till svenska skolor och 800 till finska: till Joensuu ha 600
märken rekvirerats o. s. v.



Föreningen räknar 7 ständiga medlemmar, nämligen: fru H. Nordmann.
fröknarna S. Streng, A. A. Ingman och H. Svahne, fru J. Stadius samt
mag. Th. Renvall och herr U. Stadius. Årsmedlemmarnas antal är 94.

Den 2 maj, årsdagen af föreningens stiftelse, hade af styrelsen anord-
nats Sylviafester i Helsingfors. Festerna ägde rum i Studentshusets festsal,
den finska kl. 4 ocb den svenska kl. 6 e. m., och voro till trängsel besökta
samt synnerligen lyckade, tack vare i främsta rummet talrikt närvarande lä-
rares och lärarinnors osparda möda. Hvardera festerna inleddes med ett fö-
redrag om » Ungdomens plikter gentemot djuren», och hade styrelsen lyckan
att till svensk föredragarinna erhålla fröken Alma Hallberg och till finsk frk.
Luciua Hagman. Styrelsen står i särskild tacksamhetsskuld till dessa per-
soner, äfvensom till frk. Alli Nissinen, som berättade en finsk saga. En
särskildt stämningsfull prägel förlänades festerna därigenom att statsrådet Z.
Topelius, föreningens hedersordförande, öfvervarade desamma. Sylviafester
ha jämväl firats i Åbo svenska fruntimmersskola den 2 maj och i Eyrkslätt
den 4 september. I Joensuu hade Sylviakretsarna i maj en gemensam utfärd.

För att betäcka utgifterna för föreningens Sylviafester i Helsingfors an-
ordnades den 6 maj en ungdomssoiré i Studenthusets festsal, där äfven ett
djurskyddsföredrag hölls af frk. Alma Hallberg.

Af Sylviaföreningnns organ, djurskyddstidningen »Sylvia» har styrelsen
rekvirerat 3,000 cxx. a 5 penni till gratisutdelning. Därjämte har Sylvias
redaktion till fören. förärat 2,150 svenska och 2,250 finska cxx. af Sylvia
för år 1897.

Till styrelsen har under året ingått förfrågan huruvida icke en del af
de inom landsortens Sylviakretsar hopsamlade medlen finge af dessa dispo-
neras till främjandet af föreningens intressen å de skilda orterna. Styrelsen
äger visserligen, enligt stadgarne, rätt att uppbära och förvalta inflytande
medel, men då det är själfklart att dessa medel, i den mån de ej äro för
förvaltningen behöfliga, på ett eller annat sätt böra komma respektive kretsar
tillgodo, är det tvifvelsutan fördelaktigast och mest praktiskt att en gång för
alla en viss procent af medlemsafgifterna tillerkännas desamma. Styrelsen,
som ej ansåg sig böra bära ansvaret för ett difinitivt beslut i frågan, beslöt
hanskjuta densamma till årsmötet, jämte förslag att å de orter där föreningen
har ombud, eller lokalstyrelse har dess angelägenheter om hand, de vuxna
medlemmarnas årsafgifter ej skulle sändas till Styrelsen i Helsingfors, utan
i föreningens syfte disponeras, enligt godtfinnande, af respektive kretsar.

Sylviaföreningens styrelse har under året utgjorts af herr Uno Stadius
(ordf.), fröknarna Sofia Streng, Hilja Tavaststjerna och Esther Sohlman, ma-
gister M. Holmberg och fru Julia Stadius (sekreterare och kassör).

Efter det årsberättelsen upplästs, upptogs till diskussion frågan om lands-
ortskretsarnas tillgodoseende med penningemedel, och beslöts att godkänna
styrelsens förslag, nämligen att vuxna medlemmars årsafgifter skulle af Syl-



viakretsarna disponeras, dock med vilkor att beslutet skulle träda i kraft
först från nu ingående arbetsår, årzafgifterne för det förflutna året däremot
tillkomma styrelsen, enär en del af dessa redan insändts till densamma och
voro bokförda. Af flere mötesdeltagare uttalades den förmodan, att ofvan
anförda beslut skulle lända föreningen till fördel, enär det antogs för gifvet
att en stor del vuxna med glädje skulle uppoffra 50 p. årligen, då dessa
medel komme barnen i deras stad eller kommun till godo. Föreningens
kassör framhöll att hufvudstaden i så fall borde föregå med godt exempel
och på praktiskt sätt ordna uppbörden af de vuxna medlemmarnas årsafgifter
i Helsingfors. Uppdrogs åt styrelsen att ordna denna angelägenhet, äfvensom
värkställandet af öfriga styrelsens förslag, nämligen: anordnandet af djur-
skyddsföredrag inom skolorna, hvilket ansågs att lämpligast borde öfverlämnas
åt föreningens ombud och Sylviakretsarnas ledare; och vidtagandet af åtgärd
för åvägabringandet af större anslutning till Sylviaföreningen bland lärare-
personalen i de lärda skolorna. Från styrelsen hade utlottas fröken Esther
Sohlman och mag. Holmberg. Vid därefter förrättadt val utsagos till sty-
relsemedlemmar för det löpande året fröknarna Eilja Tavaststjerna, Sofia
Streng och Esther Sohlman, fru Julia Stadius och herr Uno Stadius (samt-
liga återvalda), samt herr Adolf Kronström (nyvald).

Till revisorer valdes fru C. Ullner (återvald) och fröken H. Kullhem
(nyvald) och till revisorssuppleanter fröken Aina Norring och herr Gösta
Sundholm (hvardera återvalda).

Efter det styrelsen afträdt och doktorinnan H. Nordmann utsedts till
ordf., beviljades styrelsen, på grund af revisorernas utlåtande, full ansvarsfrihet.

Doktorinnan Nordmann tackade föreningens styrelse för nitiskt och in-
tresseradt arbete för djurskyddssakens främjande, hvarefter mötet afslöts.

<i^m'

»Associationen, för barn ej mindre än för fullvuxna, är det kraftigaste
»medlet att sammanhålla viljorna och förstärka dem genom medvetandet af
»gemensamt ansvar. Skolan är själf en association, där hvarje elev bör känna
»sig solidarisk med det hela för heder och framgång, en för alla och alla för
»en. Tag bort denna solidaritet, och viljorna gå åtskiljs.»

Sylviaföreningens styrelse tar sig friheten, ur sitt första upprop till lan-
dets lärarekår, anföra ofvanstående uttalande af Statsrådet Z. Topelius, i den
förhoppning att föreningen i alt vidare kretsar vinner sympati och anslutning.

Sylviamärken, stadgar och listor, samt alla närmare upplysningar läm-
nas af fru Julia Stadius. Helsingfors, Ö. Henriksgatan 1.

Alla porton och försändningskostnader bestridas af föreningens styrelse.
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Djurskyddstidning för skolungdom

(Organ för Sylviaföreningen)

Prenumerationspriset utgör:
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Helsingfors. Victor Pettersson & C:os Tryckeri- Ak tiebolag, 1897

utkommer år 1898 på svenska och finska såsom förut och i samma format
med 1 nummer hvarje månad under skolterminerna Januari—Maj och Sep-
tember—December. För svenska Sylvia kvarstår samma redaktion som förut.
Finska Sylvia kommer att redigeras af fröken Immi Hellen och fru Olga
Fabritius, född Reijonen.

Sylvia har fortfarande hopp om Statsrådet Z. Topelii välvilliga intresse
och medvärkan. Bidrag ha utlofvats af den kända och värderade signaturen
Aina och då bladets nuvarande medarbetare och vänner förblifva detsamma
trogna, bland hvilka G— a i JJpsala, Eulalia, J. S—s m. fl. och några
nya pennor utlofvat medvärkan, torde Sylvia kunna bjuda på omväxlande,
lärorikt och nöjsamt innehåll och ha utsikt att tillfredsställa sina unga läsare.
Illustrationer komma att ingå, samt »hufvudbry» och »tankegymnastik» för
både äldre och yngre. Pristävlan kommer äfven att äga rum.

Trogen sitt syfte och valspråk »rättvisa mot alla» kommer Sylvia städse
att föra de svagas, värnlösas och rättslösas talan samt, såsom organ för Syl-
viaföreningen, tillgodose dess intressen och främja dess värksamhet.

Prenumeration emottages i Helsingfors hos fru Julia Stadius, Ö. Hen-
riksgatan 1 (Telef. 10 52), frk. O. v. Fieandt, Högbergsgatan 23, i Hagelstams
bokhandel, Lindborgs pappershandel, Larurents tidningsdepot, vid alla post-
nstalter i landet, samt hos Sylviaföreningens ombud. Lärare och lärarinnor
bedjas vördsamt att åt sina elever rekommendera Sylvia och förmedla pre-
numeration.

Med anledning af Zacharias Topelii 81 födelsedag utkommer till den
14 januari 1898

16 sidigt, rikt illustreradt i färgtryck och med för tillfället lämpadt innehåll.
Värdefulla bidrag äro utlofvade, och är det att hoppas att Sylvias Topeliiblad
finner väg till hvarje hem, där Z. T. är känd och älskad och ungdomen vill
hafva ett minne af den dag då han fyllde 80 år. Priset utgör:

Anhålles förbindligast att rekvisitioner insändas snarast möjligt under
adress. Sylvias redaktion, Helsingfors, Ö. Henriksgatan 1.

Sylvias Topeliiblad utgör N:o 1 af årgången 1898.


