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Liiton tarkoitus ja kotipaikka sekä jäsennyys siinä.

1 §•

Suomen Eläinsuojelusyhdistysten Keskusliiton, jonka
kotipaikka on Helsingin kaupunki, tarkoituksena on olla
yhdyssiteenä maamme eri eläinsuojelusyhdistysten kes-
ken sekä edistää uusien yhdistysten perustamista kuin
myöskin — eri eläinsuojelusyhdistysten toimintaa louk-
kaamatta — koettaa saada toimeen eläinsuojelusyhdis-
tysten yhteisen esiintymisen, kun sellainen liiton tarkoi-
tusten saavuttamiseksi katsotaan tarpeelliseksi.

2 §.

Jäseneksi liittoon otetaan jokainen Suomessa toimiva
eläinsuojelusyhdistys tahi muu eläinsuojelusjärjestö, joka
sitä Keskushallinnolta kirjallisesti anoo sekä sitoutuu nou-
dattamaan liiton sääntöjä.

Tähän anomukseen on liitettävä seuran säännöt ynnä
ilmoitus seuran kotipaikasta, perustamisvuodesta ja päi-
västä sekä jäsenten lukumäärästä.

3 §•

Myöskin yksityinen henkilö voi päästä liiton jäseneksi
suorittamalla Liittoneuvoston määräämän maksun joko
vuosittain tai kerta kaikkiaan.



Liiton hallitus ja toiminta.

6 §.

7 §.

Liiton kunniajäseniksi voi Liittoneuvosto Keskushal-
linnon ehdotuksesta kutsua niin hyvin Suomesta kuin
ulkomailtakin henkilöitä, jotka etevällä tavalla ovat edis-
täneet eläinsuojelusaatetta.

Jos eläinsuojeluyhdistys tai yksityinen jäsen haluaa
erota Keskusliitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti Keskus-
hallinnolle viimeistään kaksi kuukautta ennen kalenteri-
vuoden loppua.

Yksityinen jäsen, joka on rikkonut liiton sääntöjä, eroi-
tettakoon Keskushallinnon harkinnan mukaan liitosta.

Liitto suorittaa tehtäviään osaksi toimeenpanemalla
liittokokouksia, osaksi liittoneuvoston kautta. Juokse-
vien asiain hoito samoin kuin kaikkinainen päätösten
täytäntöönpano on keskushallinnon tehtävä.

Eläinsuojeluksen edistämiseksi maassamme sekä har-
rastuksen elvyttämiseksi eläinsuojelustyöhön, pidetään
joka viides vuosi, tai useammin, yleinen liittokokous,
jossa käsitellään liittoneuvoston sen käsiteltäväksi jättä-
miä tahi yksityisen jäsenen lähettämiä kysymyksiä.

Keskushallinto tekee saapuneista keskustelukysymyk-
sistä luettelon, ja mahdollisesti alustuksen sekä keskus-
telun ohjelman.

Eläinsuojeluskokouksien käytännöllisestä järjestelystä
pitävät kokouspaikalla toimivat liittoon kuuluvat eläin-
suojelusyhdistykset huolen, mutta ovat nämät oikeutetut



Keskushallinnolta saamaan kaiken sen avustuksen, minkä
tämä voi antaa.

Yleinen liittokokous on kuulutettava viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokousta.

Kokouksesta johtuvat kulut suorittaa Keskusliitto.

l:o Äänivaltaisia osanottajia yleisessä liittokokouk-
sessa on yksi jäsen kaikkien Keskusliittoon kuuluvien
eläinsuojelusyhdistysten johtokunnista, sekä yhdistysten
edustajat valittuina yksi kultakin alkavalta 50:ltä yhdis-
tyksen jäsenmäärästä.

2:0 Jos jonkin liiton ratkaistavaksi jätetyn kysymyk-
sen suhteen jossakin liittoon kuuluvassa yhdistyksessä
mielipiteet ovat niin eriäviä, ettei voida yksimielisyyttä
saavuttaa, annettakoon sellaisen yhdistyksen vähemmis-
tölle myöskin tilaisuus henkilöluvun mukaan tapahtu-
valla vaalilla valita edustaja, ottamalla kuitenkin huo-
mioon ettei ylitetä edellisessä kohdassa säädettyä lukua.
Kolmeenkymmeneen jäseneen nouseva vähemmistö ol-
koon kuitenkin oikeutettu valitsemaan yhteisen edusta-
jan. Ellei vaalia miesluvun mukaan ole saatu toimeen
viimeistään 2 viikkoa ennen liittokokousta, valitkoon
yhdistyksen johtokunta edustajat.

3:o Älköön edustaja liittokokouksessa edustako useam-
paa kuin korkeintaan kahta liiton jäsentä (s. o. yhdistyk-
siä tai järjestöjä).

4:o Eläinsuojelusyhdistysten muut jäsenet samoinkuin
liiton yksityiset jäsenetkin ovat oikeutetut ottamaan osaa
keskusteluihin, vaan ei äänestyksiin.

9 §.

Liittoneuvostoon valitsee jokainen liittoon kuuluva yh-
distys yhden jäsenen, joka samalla on liiton asiamiehenä
yhdistyksensä toimintapiirissä ja on Keskushallinnolle
vuosittain ennen Marraskuun 1. päivää ilmoitettava, kuka
seuraavaksi kalenterivuodeksi on tähän toimeen valittu.



10 §

11 §.

12 §.

13 §

14 §.

Liittoneuvoston tehtävänä on

Liittoneuvosto pitää varsinaisen kokouksen vuosittain
edellisessä vuosikokouksessa määrättynä aikana ja mää-
rätyllä paikkakunnalla, mutta jos samana vuonna pide-
tään yleinen eläinsuojeluskokous, kokoontuu Liittoneu-
vosto päivää ennen tätä kokousta samalla paikkakunnalla.

Ylimääräinen Liittoneuvoston kokous pidetään, kun
Keskushallinto katsoo sellaisen tarpeelliseksi.

Liittoneuvoston kokouksiin, joihin liittoon kuuluvien
eläinsuojelusyhdistysten jäsenet ja liiton yksityiset jäsenet
saavat ottaa osaa, toimittaa Keskushallinto kutsumuksen
viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta, ja on kutsu-
mus jäsenille ilmoitettava Keskushallinnon sopivaksi kat-
somalla tavalla.

Liittoneuvoston kokouksissa valitaan kokousta varten
puheenjohtaja ja sihteeri sekä ovat kaikki läsnäolevat oi-
keutetut ottamaan osaa keskusteluihin, mutta asiat päättä-
vät ainoastaan Liittoneuvoston jäsenet yksinkertaisella
äänten enemmistöllä, milloin ei toisin ole säädetty.

Äänten langetessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni
paitsi vaaleissa, joissa arpa määrää.

Kunniajäsenen vaalissa vaaditaan vähintäin 3 /4 äänten
enemmistö.

l:o käsitellä japäättää tilintarkastajain antaman lausun-
non johdosta liiton edellisen vuoden tilien tarkastuksesta;

2:o päättää vastuuvapaudesta liiton Keskushallinnolle;



3:o valita liiton Keskushallinto, mihin kuuluu yhdek-
sän jäsentä ja kolme varajäsentä, valitut kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan huomioon ottamalla, että kunakin vuonna
eroavat jäsenet ja varajäsenet ovat kolmas osa jäsenten
koko luvusta sekä että varajäsenet asuvat Helsingin kau-
pungissa.

Kahtena ensimäisenä vuonna eroavat jäsenet aakkos-
järjestyksessä. Eroava jäsen voidaan uudelleen valita.

4:o määrätä ne liittoon kuuluvat yhdistykset, joiden
tulee valita kaksi tilintarkastajaa, sekä valita näille kaksi
Helsingissä asuvaa varamiestä kuluvan vuoden tilejä
tarkastamaan.

5:o määrätä matkakulujen korvaus sekä tilintarkasta-
jille että Keskushallinnon jäsenille, sihteerin ja rahas-
tonhoitajan palkkiot, kuin myöskin yksityisen jäsenen
vuosimaksu.

6:o päättää muista liiton toimintaa koskevista asioista,
joita Keskushallinto ei katso voivansa ratkaista, sekä
määrätä aika ja paikka missä yleiset eläinsuojeluskokouk-
set pidetään.

Sääntöjen muuttamista tahi liiton hajoittamista kos-
kevat kysymykset jätetään kuitenkin yleisen liittokokouk-
sen käsiteltäviksi.

15 §.

Liittoneuvoston päätökset ovat ilmoitettavat liittoon
kuuluville yhdistyksille sekä esitettävät yleisissä eläinsuo-
jeluskokouksissa.

16 §.

Liiton toimeenpaneva viranomainen on Keskushal-
linto, jolla liiton puolesta on liiton laillinen asiamies-
ja edustamisoikeus.

17 §

Keskushallinto on päätösvaltainen viiden jäsenen ol-
lessa saapuvilla. Asioita käsiteltäessä menetellään sa-



18 §.

19 §.

Keskushallinnon asiana on

maila tapaa kuin 13 §:ssä Liittoneuvoston kokouksesta
säädetään.

Keskushallinto valitsee vuosittain keskuudestaan
l:o puheenjohtajan, joka johtaa puhetta hallinnon ko-

kouksissa, vastaanottaa kaikki asiakirjat allekirjoittaa sih-
teerin kanssa lähetettävät kirjoitukset, kutsuu hallinnon
kokoon niin usein, kuin tarve vaatii tai kun vähintäin
kolme jäsentä sitä pyytävät.

Sitäpaitsi valitaan varapuheenjohtaja, joka puheenjoh-
tajan estettynä ollessa hoitaa hänen tehtävänsä.

2:o sihteeri, jonka velvollisuutena on kirjoittaa hallin-
non kokouksien pöytäkirjat, hoitaa ja puheenjohtajan
kanssa allekirjoittaa hallinnon kirjevaihdon. Sihteerin
tulee myöskin hoitaa liiton arkistoa sekä pitää luetteloa
liiton jäsenistä.

3:o rahastonhoitaja, joka hoitaa liiton rahavaroja ja
kirjanpitoa, sekä laatii tilit.

Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallinnon
ulkopuolelta, sekä saavat toimestaan Liittoneuvoston
määräämän palkkion.

l:o hoitaa liiton omaisuutta sekä muuten edistää sen
pyrintöjä;

2:o sanomalehdistössä julkaista tai muulla tavalla an-
taa kehoituksia järkiperäisestä ja inhimillisestä eläinten
hoidosta sekä lentolehden, kirjoitelmien y. m. s. kautta
edistää eläinsuojelusasiaa;

3:o avustaa eläinsuojeluyhdistyksiä neuvoilla ja oh-
jeilla;

4:o tarvittaessa valmistaa Liittoneuvostolle ja yleisille
eläinsuojeluskokouksille esitettävät asiat sekä panna toi-
meen näiden päätökset;



5:o koettaa saada toimeen jaylläpitää yhteistä sanoma-
lehteä maamme eläinsuojelusyhdistyksiä varten;

6:0 avustaa yleisten eläinsuojeluskokouksien ohjelmia
laadittaessa, sekä järjestää näille jätettyjäkeskustelukysy-
myksiä kuin myöskin antaa niistä lausunto.

Liiton kieli, maksut ja tilit.

20 §.

Liiton virallisina kielinä on suomi ja ruotsi ja ovat
kaikki tiedonannot ilmoitettavat kummallakin kielellä.

Saapuneihin kirjeihin vastataan sillä kielellä, jollakirje
on kirjoitettu.

121 §.

Liiton menojen suorittamiseksi, mikäli siihen ei riitä
valtiolta saatu apuraha ja liiton muut mahdolliset tulot,
kannetaan jokaiselta liittoon kuuluvalta yhdistykseltä
vuosimaksuna 10 % seuran tarkoituksensa toteuttami-
seksi vuosittain käytettävänä olevista tuloista.

Yleisten eläinsuojeluskokouksien menojen suorittami-
seksi voidaan yhdistyksiltä yllämainitun perusteen mukaan
kantaa ylimääräinen maksu, korkeintaan toiset 10 °/o.

Nämä maksut ovat vuosittain ennen huhtikuun 1. päi-
vää kuluvalta vuodelta lähetettävät Keskushallinnolle
ilmoittamalla yhdistyksen jäsenluvun. Jos yhdistys muis-
tutuksesta huolimatta, ei ennen toukokuun loppua ole
suorittanut vuosimaksuaan, katsotaan yhdistys liitosta
eronneeksi.

Liittoon kuuluva yksityinen jäsen suorittaa Liittoneu-
voston määräämän vuosimaksunsa samaan aikaan kuin
liittoon kuuluvat yhdistyksetkin.

22 §.

Liiton kaikki tilit päätetään kalenterivuosittain sekä
ovat ennen maaliskuun 31 p. jätettävät valittujen tilin-



23 §.

24 §.

25 §.

tarkastajain tutkittaviksi ja ovat tilintarkastajain Liitto-
neuvostolle osoittamat kertomukset viimeistään huhti-
kuun 30. päivänä jätettävät Keskushallituksen puheen-
johtajalle.

Liiton varat ovat Keskushallinnon toimesta vähintäin
kahdesti vuodessa tarkastettavat, josta merkintä on teh-
tävä hallinnon pöytäkirjaan.

Sääntöjen muuttaminen ja liiton hajaantuminen.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä
ainoastaan asianmukaisessa järjestyksessä ilmoitetussa
liittokokouksessa, josvähintäin 2 /3 osaa läsnäolevista lii-
ton jäsenistä muutosta kannattaa.

Liitto voi hajaantua ainoastaan vähintäin 2 /a osan ään-
ten enemmistöllä yleisessä liittokokouksessa tehdyn pää-
töksen mukaan.

Jos liitto hajaantuu, tulee sen kokouksen, missä sellai-
nen päätös tehdään, myöskin määrätä, miten liiton omai-
suus on käytettävä eläinsuojelusaatteen edistämiseksi.
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Stadgar

för Finlands Djurskyddsföreningars
Centralförbund.

Förbundets ändamål och hemort samt medlemskap
1 detsamma.

§ i.

Finlands Djurskyddsföreningars Centralförbund, hvars
hemort är Helsingfors stad, har till ändamål att utgöra
ett föreningsband mellan djurskyddsföreningar i landet
samt att medverka till uppkomsten af nya sådana äfven-
som att — utan intrång i de skilda djurskyddsförenin-
garnas verksamhet — söka åstadkomma ett gemensamt
uppträdande af de till förbundet hörande föreningarna,
då sådant för uppnåendet af förbundets syftemål anses
lämpligt.

Till medlem i förbundet upptages hvarje i Finland
verkande djurskyddsförening eller annan djurskyddsor-
ganisation, som därom hos förbundets Cenralstyrelse
skriftligen anhåller samt förbinder sig att efterlefva för-
bundets stadgar.

Sådan anhållan bör åtföljas af föreningens stadgar
äfvensom uppgift angående föreningens hemort, stiftel-
seår och -dag samt medlemsantal.



§ 3.

§ 5.

Förbundets styrelse och verksamhet.

§ 6.

Äfven enskild person kan, mot erläggande antingen
för år eller en gång för alla af en af Förbundsrådet
bestämd afgift, såsom medlem vinna inträde i förbundet.

Till hedersledamöter af förbundet kunna på Central-
styrelsens förslag af Förbundsrådet inkallas personer i
Finland eller utlandet, hvilka på ett framstående sätt
främjat djurskyddssträfvandena.

Önskar djurskyddsförening eller enskild medlem ut-
träda ur förbundet, anmäle därom skriftligen hos Cen-
tralstyrelsen senast två månader före kalenderårets ut-
gång.

Enskild medlem som brutit mot förbundets stadgar
vare, efter Centralstyrelsens pröfning, ur detsamma
utesluten.

Förbundet utöfvar sina befogenheter genom allmänna
förbundsmöten och genom ett Förbundsråd. — Hand-
hafvandet af löpande angelägenheter likasom alla verk-
ställighetsåtgärder ankomma å en Centralstyrelse.

För främjandet af djurskyddet i landet samt för hö-
jandet af intresset för djurskyddsarbetet, föranstaltas hvart
femte år eller oftare ett allmänt förbundsmöte, vid hvil-
ket till detsamma af Förbundsrådet hanskjutna eller af
enskild förening insända frågor upptagas till dryftning.
Centralstyrelsen uppgör öfver de inlämnade diskussions-



frågorna förteckning och eventuellt referat samt diskus-
sionsprogram.

Alla praktiska anordningar för de allmänna mötena
ombesörjas af de å mötesorten verkande, till förbundet
hörande djurskyddsföreningarna; men äro dessa berätti-
gade att af Centralstyrelsen erhålla all den hjälp denna
kan lämna.

Allmänt förbundsmöte bör kungöras senast två må-
nader före mötet.

Kostnaderna för mötet bestridas af Centralförbundet.

l:o Röstberättigade deltagare i allmänt förbunds-
möte är en medlem i alla till Centralförbundet hörande
djurskydds-föreningars direktion samt föreningarnas om-
bud, valda enligt principen ett för hvarje påbörjadt fem-
tio-tal af föreningens medlemmar.

2:o Skulle i någon till förbundsmöte hänskjuten fråga
åsikterna inom enskild till förbundet ansluten förening
gå så åtskils, att enighet icke kan nås, böra sådana fö-
reningsmedlemmar, jämväl minoriteten, beredas tillfälle
att genom val per capita utse ombud, likväl med iaktta-
gande att det i nästföregående moment stadgade antal
icke må öfverskridas. Därvid bör dock en-till trettio upp-
gående minoritet äga rätt att för sig välja gemensamt
ombud. —* Har val per capita icke kommit till stånd
innan endast två veckors tid återstår före förbundsmö-
tet, må föreningens styrelse utse ombuden.

3:o Intet ombud må vid förbundsmöte utöfva om-
budskap för flere än högst tvenne förbundsmedlemmar
(d. v. s. föreningar eller organisationer).

4:o Föreningarnas öfriga liksom också förbundets
enskilda medlemmar äga rätt att å allmänt möte deltaga
i diskussionen, men ej i omröstningarna.

§ 9.
Till Förbundsrådet inväljer hvarje till förbundet hö-

rande förening en medlem, hvilken tillika är förbundets



§ 10,

§ 11.

§ 12.

§ 13.

ombud inom sin förenings verksamhetsområde; och bör
Centralstyrelsen hvarje år före den 1. November under-
rättas om, hvem som för det följande kalenderåret där-
till utsetts.

Förbundsrådet sammanträder till ordinarie, möte årli-
gen å tid och ort som å näst föregående årsmöte fast-
ställts, men föranstaltas under året allmänt djurskydds-
möte, sammankommer Förbundsrådet å mötesorten da-
gen före djurskyddsmötet.

Extra förbundsrådssammanträde hålles, då Centralsty-
relsen finner sådant nödigt.

Kallelse till Förbundsrådets möten, till hvilka de till
förbundet hörande djurskyddsföreningarnas medlemmar
och förbundets enskilda medlemmar äga tillträde, utfär-
das af Centralstyrelsen senast två månader före mötet
och delgifves medlemmarna på sätt Centralstyrelsen anser
lämpligt.

Vid Förbundsrådets sammanträden utses för tillfället
ordförande och sekreterare samt äga alla närvarande
rätt att deltaga i diskussionen, men besluten fattas af
Förbundsrådets medlemmar, där icke annorlunda är stad-
gadt, genom enkel röstpluralitet.

Vid lika röstetal afgör ordförandens röst, utom vid val,
då utgången bestämmes genom lottning.

För inval af hedersledamot erfordras minst SU röst-
pluralitet.



§ H,

På Förbundsrådet ankommer:
l:o att handlägga och besluta i anledning af reviso-

rernas berättelse angående granskningen af förbundets
räkenskaper för senaste kalenderår;

2:o att afgöra om beviljandet af ansvarsfrihet åt för-
bundets Centralstyrelse ;

3:o att utse förbundets Centralstyrelse, bestående af
nio medlemmar och tre suppleanter utsedda för tre år
med beaktande af, att de för året afgående utgöra en
tredjedel utaf hela antalet medlemmar och suppleanter
samt att suppleanterna äro bosatta i Helsingfors. De två
första åren afgå medlemmarna i alfabetisk ordning. Af-
gående medlem kan återväljas ;

4:o att bestämma de till förbundet hörande förenin-
gar, hvilka hafva att utse två revisorer samt välja för
dessa två i Helsingfors bosatta suppleanter för gransk-
ning af det löpande årets räkenskaper;

5:o att bestämma resegodtgörelse såväl åt revisorerna
som åt Centralstyrelsens medlemmar; sekreterarens och
kassörens arfvoden samt enskild medlems årsafgift ;

6:o att besluta i andra förbundets verksamhet rörande
frågor, hvilka Centralstyrelsen icke anser sig befogad att
afgöra samt fastställa tid och ort för de allmänna djur-
skyddsmötena.

Frågor, hvilka angå ändring af stadgarna eller upp-
lösning af förbundet, hanskjutas dock till behandling af
ett allmänt förbundsmöte.

§ 15.
Förbundsrådets beslut böra delgifvas de till förbun-

det hörande föreningarna och jämväl föreläggas de all-
männa djurskyddsmötena.

§ 16

Förbundets verkställande myndighet utgöres af Cen-
tralstyrelsen, som för detsamma utöfvar ett lagligt om-
buds- och representantskap.



§ 17,

§ 18

Centralstyrelsen utser inom sig årligen :

§ 19

Centralstyrelsen åligger

Centralstyrelsen är beslutför, då fem medlemmar äro
närvarande. Vid ärendenas behandling förfares på samma
sätt som i § 13. om Förbundsrådets möte stadgas.

l:o ordförande, hvilken för ordet vid styrelsens sam-
manträden, emottar alla handlingar, undertecknar jämte
sekreteraren utgående skrifvelser, sammankallar vid be-
hof styrelsen eller då minst tre medlemmar därom an-
hålla. Dessutom utses ca viceordförande, hvilken vid
förfall för ordföranden öfvertar dennes åligganden.

2:o sekreterare, hvilken det åligger att föra protokol-
let vid styrelsens sammanträden, att affatta Centralsty-
relsens årsberättelser samt ombesörja och jämte ordfö-
randen underskrifva styrelsens korrespondens. — Sekre-
teraren åligger därjämte att förvalta förbundets arkiv samt
att föra förteckning öfver till förbundet hörande med-
lemmar.

3:o kassör, hvilken omhänderhar och förvaltar för-
bundets penningemedel, för dess räkenskaper och upp-
gör dess redovisningar.

Sekreteraren och kassören, hvilka äfven kunna utses
utom styrelsen, åtnjuta arfvode enligt Förbundsrådets
pröfning.

l:o att förvalta förbundets egendom samt i öfrigt be-
fordra dess intressen ;

2:o att i tidningspressen införa eller på annat sätt
lämna upplysningar om en rationell och human djur-
vård samt genom broschyrer, upprop o. d. främja djur-
skyddsarbetet ;



3:o att bistå djurskyddsföreningarna med råd och
anvisningar ;

4:o att vid behof förbereda de ärenden, hvilka skola
föreläggas Förbundsrådet och de allmänna djurskydds-
mötena äfvensom att verkställa dessas beslut.

5:o att söka åstadkomma och vidmakthålla ett ge-
mensamt organ för landets djurskyddsföreningar;

6:o att biträda vid uppgörandet af program för de
allmänna djurskyddsmötena ; samt att ordna de till dessa
möten inlämnade diskussionsfrågorna äfvensom afgifva
utlåtande öfver dem.

Förbundets språk, afgifter och räkenskaper.

§ 20.
Förbundets officiella språk äro svenskan och finskan

och böra alla dess meddelanden utfärdas på hvartdera
språket. Ingående skrifvelse besvaras på det språk,
hvarpå den är affattad.

§ 21

Till betäckande af förbundets utgifter såvidt därtill
icke förslå af staten utverkadt bidrag och förbundets
andra möjliga inkomster, uppbäres af hvarje till Central-
förbundet hörande djurskyddsförening en årsafgift af 10
°/o af för föreningens ändamål disponibla årsinkomster.

För bestridandet af utgifterna för de allmänna djur-
skyddsmötena kunna föreningarna påföras en extra be-
skattning enligt samma norm som ofvan, dock ej öfver
ytterligare 10 °/o.

Dessa afgifter skola årligen före den 1. april för lö-
pande året insändas till Centralstyrelsen jämte uppgift
på föreningens medlemsantal.

Därest förening, trots påminnelse icke före maj må-
nads utgång erlagt sin årsafgift, anses föreningen hafva
afgått från förbundet.



§ 22.

§23.

§ 24.

§ 25.

Hämeenlinna 1918, Arvi A. Karisto Oy. Kirjapaino.

Till förbundet hörande enskild medlem erlägger sin
af Förbundsrådet bestämda årsafgift på samma tider
som till förbundet hörande förening.

Förbundets samtliga räkenskaper afslutas efter kalen-
derår och skola inom den 31 mars öfverlämnas till
granskning af de utsedda revisorerna, hvilkas till För-
bundsrådet ställda berättelser skola senast den 30 april
inlämnas till Centralstyrelsens ordförande.

Förbundets medel kontrolleras genom Centralstyrel-
sens försorg minst tvenne gånger om året och bör an-
teckning därom göras i styrelsens protokoll.

Ändring af stadgarna och förbundets upplösning.

Beslut om ändring af dessa stadgar kan fattas endast
på ett i vederbörlig ordning utlyst allmänt t förbunds-
möte, såframt minst 2 /3 af hela antalet närvarande, till
förbundet hörande medlemmar därtill samtycka.

Förbundet kan upplösas endast efter ett med minst
2 /a. röstpluralitet å allmänt förbundsmöte fattadt beslut.

Om förbundet upplöses, bör det möte, där beslutet
därom fattats, jämväl bestämma, huru förbundets egen-
dom skall för djurskyddssakens främjande användas.


