
Berättelse
öfver Sylviaföreningens värksamhet under arbetsåret 1900—1901

afgifven till årsmötet den 17 febr. 1902.

Sylviaföreningen har tillryggalagt sitt sjette arbetsår. Anspråkslöst och i
tysthet har föreningen värkat för sin uppgift med hopp om, att dock några af de
frön, som utsatts till väckande af ungdomens ansvars- och medkänsla för samhällets
styibarn, — främst djuren, skulle bära frukt och sålunda bringa oss närmare det
stora, fjärran hägrande målet — »rättvisa mot alla».

Bland åtgärder, som vidtagits till främjande af föreningens värksamhet må
i främsta rummet nämnas den på uppdrag af styrelsen utarbetade » Sylviaboken» ,

hvilken af såväl ombud som medlemmar mottagits med tillfredsställelse och synes
fylla ett värkligt behof; enär efter Sylviabokens tillkomst nytt lif och nytt intresse
försports inom och för föreningen.

På föreningens bekostnad har en vid årsmötet 1900 granskad och godkänd
arbetsplan för Sylviakretsarna i Htfors utkommit i tryck och såsom biblad till
djurskyddstidningen Sylvia sändts till alla ombud såväl i H:fors som i landsorten.

Föreningen har rekvirerat 150 ex. af tidningen Sylvia att gratis utdelas till
föreningens ombud, sålunda att tvänne ex. tillsändts livar och en af dem, ett för
egen räkning och ett att skänka till någon elev eller annat barn för väckande af
intresse för djurskyddssaken; en åtgärd, som föranledt många nya medlemmars
anslutning till föreningen.

En djurskyddsfest för barn hade af Tavastehus djurskyddsförening anordnats
den 23:dje maj. Ett föredrag hölls af fröken Nikander, som varmt talade för djur-
skyddssaken samt framhöll Sylviaföreningens ändamål och syfte. Flere hundra nya
medlemmar1 antecknades. Märken och Sylviaböcker tillhandahöllos och utom andra
djurskyddsskrifter utdelades gratis (500 cxx. Sylvias Majblad för 1901, af hvilka
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400 cxx. rekvirerade af Tavastehus Djurskyddsförening och 200 cxx. skänkta af
Sylvias redaktion. Sylviafester hafva äfven firats i skolor i H:fors äfvensom i
landsorten.

Under årets lopp ha nya Sylviakretsar bildats och uppgår numera ombudens
antal till 62. — Nya Sylviamärken ha utdelats till ett antaljaf 1,872.

Af Sylviaboken har utdelats 5,365 ex. Medlemsantalet utgjorde under före-
gående år 18,973. Hela medlemsantalet utgör 19,893.

Enligt kassarapporten utgör den kontanta behållningen tor 1900—1901 Fmk
288: 64, hvarförutom föreningen förvaltar öfver Topelii Sylviafond uppgående för
närvarande till Fmk 575: — och hafva räkenskaperna af revisorerna blifvit granskade
och godkända.

Föreningens styrelse har under året utgjorts af fröknarna O. v. Fieandt,
Olga Johansson, Agnes von Konov, Sofia Streng (ordförande), Hilja Tavaststjerna och
fru Julia Stadius (sekreterare). Då fröken O. v. Fieandt afsagt sig kassörskapet, har
denna befattning skötts af fru Stadius. Fröken v. Fieandt har dock kvarstått såsom

förvaltare af Topelii fonden. Ffter det fru Stadius den 31 augusti afreste till utlandet
ha sekreterare och kassörsgöromålen handhafts af fröken A. Sonné.

I tur att afgå äro' styrelsemedlemmarna fröknarna Sofia Streng och Hilja
Tavaststjerna.

Å Bestyreisens vägnar

Julia Stadius
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