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1 §■

2 §-

3 §.

2:ksi tarkoitukseen sopiwain kirjain lewittämilellä ;

s:ksi muutoin auttamalla yhdistyksen pyrintöjä
4 §•

yhdistyksellä on tarkoituksena »vastustaa kaikkia lajia elä-
imenrääkkäystä sekä erittäin edistää kotoeläinten armahta-
maa ja lempeää pitelemistä, Gläimenrääkkäyksenä pidetään:

I:ksi kaikki wäkiwaltainen eläimen rasittaminen sen woi-
main yli;

2:kfi kaikki kiusaaminen, joku hakkaamisen ja lyömisen,
näljän ja janon kautta, taikka muun, ilkeyden, huolimat-
tomuuden tahi kewytnuelisyyden waikuttaman julmuuden
kautta, sekä

3:ksi eläinten tappaminen sellaisella taivalla, joka tar-
peettomasti enentää niiden waiwaa.

Yhdistyksen toimi kuuluu lähinnä Waasan kaupunkiin,
sillä edellyttämyksellä että yhdistyksen muilla seuduin asu-
wat jäsenet waikuttawat samassa tarkoituksessa.

Yhdistyksen jäsen on wclwollinen woimansa mukaan
edistämään sen tarkoitusta:

I:ksi omalla esimerkillään sekä selityksillä, neuwoilla
tahi Varoituksilla, myöskin lapsille ja palkoillisille;

3:ksi antamalla yhdistyksen toimikunnalle tietoja paik-
kakuntain oloista, tawoista ja menetyksistä, jotka waikutta-
wat eläinten pitelemiseen;

4:ksi sellaisissa eläimenrääkkäyksen tapauksissa, jotka sisäl-
tämät woimassa-olewan lain rikoksen, ilmoittamalla asian
laidan joko asianomaiselle poliisille, taikka myöskin yhdis-
tyksen toimikunnalle, sitä toimenpitoa warten, johon toimi-
kunta saattaa katsoa olewan syytä ryyhtyä; sekä

Jokainen hywämaineinen henkilö Waasan läänissä
0N oikeutettu päästä yhdistykseen jäseneksi ja siinä tapauksessa



welwollinen yhdistyksen rahastoon suorittamaan wuotisen
makson, nainen wähintäankin 1 markan ja mies wähintään-
kin 2 markkaa. Vapaaehtoisia apuja otetaan kiitollisuudella
ivastaan.

Joka yhtä haawaa suorittaa, nainen 10 ja mies 20
markkaa, on wastedes wapaa wuosimaksosta.

Warattomia henkilöitä, jotka owat edistäneet yhdistyk-
sen tarkoituksia ja »voimat tehdä yhdistykselle erinomaista
hyötyä, ottakoon toimikunta yhdistykseen maksamattomiksi
jäseniksi.

5 §,

Jäsen joka on rikkonut näitä sääntöjä taikka ei kolmen
wuoden kuluessa ole suorittanut wuosimaksoansa, on yhdis-
tyksestä eroitettu.

6 §.

Yhdistyksen asioita hoitaa toimikunta, johonkuuluu neljä
jäsentä ja neljä sijaisjäsentä. Tämän toimikunnan, joka
keskuudestansa walitsee puheenjohtajan ja sijaispuhcenjohtajan
sekä sihteerin ja rahanwartijan, walitsee yhdistys kolmeksi
wuodeksi sillä tatvoin, että joka wuosi kaksi jäsentä ja kaksi
sijaisjäsentä luopuu, ensi wuonna arwalla, sittemmin wuo-
roittain. Luopuma jäsen tahi sijaisjäsen saadaan lvalita
uudestaan.

7 s*
Toimikunta kokoontuu Varsinaiseen kokoukseen Maalis-,

Kesä-, Syys- ja Joulukuulla, kerran kunakin näistä kuukau-
sista, ja on päätöksenwoipa puheenjohtajan, tahi hänen
sijassaan oleman, ynnä kahden jäsenen kanssa. Kokouksissa
pidetään pöytäkirjaa, ja päätös tehdään äänienemmistöllä,
jolloin puheenjohtajalla on ratkaisema ääni.

8 §.

Paikkakunnan mirkakunnilta pyytäköön toimikunta sel-
laisten tointen pitämistä ja käskyjen antamista, jotka yhdis-
tyksen tarkoituksia edistäwät.

9 §.

Aikaan faadaksensa tehokkaampaa «vaarinpitoa eläimen-
rääkkäystä mastaan säädettyjen lakien ja annettujen käskyjen



10 §,

I:ksi tiliwapaus toimikunnalle,

3:ksi tarkastajain waali tilikirjain tutkimiseksi.

11 §.

12 §.

noudattamisesta, käyttäköön toimikunta warain mukaan yh-
distyksen rahoista suurempia tahi wähempia määriä pal-
kinnoiksi, osaksi poliisipalwelijoille, osaksi muille, jotka owat
lailliseen rankaistukseen saattaneet jonkun tahi jotkut, jotka
owat tehneet itsensä welkapäaksi edellämainittuun rikokseen.

Kerran wuodesfa, Helmikuulla, pidetään yleinen »vuosi-
kokous, johon yhdistyksen jäseniä kutsutaan ilmoituksella
paikkakunnan sanomissa kolmea wiikkoa ennen.

Tässä kokouksessa antaa toimikunta tilinteon sekä kerto-
muksen yhdistyksen toimesta, kuin myöskin, paitse muita
kysymyksiä, käsitellään seuraamia asioita:

2:ksi jäsenten ja sijaisjäsenten tvaali toimikuntaan sekä

Jokaisella jäsenellä on oikeus esittää ne ehdoitukset, jotka
ha» toiwoo saada yhteisesti tutkittawiksi ; mutta sellaisen
ehdoitukscn johdosta ei kuitenkaan samassa tilassa saa pää-
töstä tehdä, ellei ehdoitusta ole toimikunnalle annettu wä-
hintaankin neljäätoista päiwää kokousta ennen, ja toimikunta
siitä ole antanut lausuntoansa.

Johtokunnalla on oikeus tarwittaessa kutsua kokoon yli-
määräinen kokous. Kysymykset, jotka koskewat sääntöin muut-
tamista, saadaan kuitenkin waan wuosikokouksesfa ratkaista.

Meisissä kokouksissa ratkaistaan asiat, kun eri mieliä
ilmaantuu, niiden perustuksien mukaan, jotka 7 § sisältää
yhtäläisissä tapauksissa johtokunnan suhteen.

Nämät säännöt on Hänen Keisarillisen Majes-
teetin sa Korkeassa Nimessä Hänen Suomeen asetettu Sc-
naatinsa wahwistanut, joka tapahtui Helsingissä 7 pmä jou-
lukuuta 1877.



Stadgar

för

Djurskyddsföreningen
i

Wasa.

Nikolailtad, F, W, UnggrenS boktrycken, 1878.

3rf.Ul.3tf



§ 2.

§ 3,

b) genom spridning af för ändamålet egnade skrifter;

föreningen har till uppgift att motarbeta alla arter af
djurplågeri och särskildt att werka för en skonsam och mild
behandling af husdjuren. Såsom djurplågeri anses:

a) hwarje waldsamt ansträngande af djuret utöfwer dehkrafter;
b) hwarje mihhandling, ware sig genom hugg och slag,

hunger, törst eller annan genom elakhet, wärdslöshet eller
lättsinne framkallad grymhet samt

c)'djurs dödande pä ett sätt, som onödigtwis förökar
deras lidande.

Föreningens werksamhet hänför sig närmast till Wasa
stad, under förutsättning att föreningens pä andra orter bo-
satte medlemmar werka i samma syfte.

Ledamot i föreningen är förpligtad att efter förmåga
befrämja deh syften:

a) genom eget föredöme famt upplysningar, förmanin-
gar eller warningar, jennväl ät barn och tjenstefolk,"

c) genom att meddela föreningens bestyrelse upplysnin-
gar om ortsförhällanden, seder och brnk, som hafwa infly-
tande pä djurens behandling;

d) genom att ifräga om sädana fall af djurplågeri,
som innefatta förbrytelse mot gällande lag, antingen anmäla
förhällandet hos wederbörlig polis, eller ock hos föreningens
bestyrelse, till den ätgärd bestyrelsen kan finna skäligt wid-
taga; samt



c) genom att i öfrigt understödja föreningens bemö-
danden.

Hwarje wälfrejdad person inom Wasa län är berätti-
gad att i föreningen inga och i sådant fall förpligtad att
till föreningens kassa erlägga en ärlig afgift, qwinna minst
1 och man minst 2 mark. Friwilliga bidrag emottagas med
tacksamhet.

Den, som pä en gäng erlägger, qwinna 10 och man
20 mark, är för framtiden befriad frän ärsafgift.

Obemedlade personer, som befrämjat föreningens syften
och kunna göra föreningen synnerligt gagn, eger bestyrelsen
att i föreningen upptaga såsom icke betalande ledamöter.

§ 5.
Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar eller icke

under tre ars förlopp inbetalt sin ärsafgift, är skild frän
föreningen.

§ 6.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en bestyrelse

af fyra ledamöter och fyra suppleanter. Denna bestyrelfe,
som inom sig wäljer ordförande och vice ordförande samt
sekreterare och skattmästare, wäljes af föreningen för tre är,
sålunda att hwarje är twä ledamöter och twä suppleanter
afga, det första aret genom lottning, sedermera enligt tur,
Nfgaende ledamot eller suppleant kan äter wäljas.

§ 7.
Bestyrelsen sammanträder till ordinarie möte engäng i

mänaderne Mars, Juni, Sept. och Dec. och är beslutmes-
sig med ordförande, eller den i hans ställe är, och twä leda-
möter. Wid sammanträden föres protokoll och beslut fat-
tas genom röstpluralitet, derwid ordföranden har afgöran-
de röst.

§ 8.
Hos lokala myndigheter eger bestyrelsen anhålla om fä-

dana ätgärder och förskrifter, som befrämja föreningens syften.



§ 9,

§ 10.

a) decharge för bestyrelsen,

§ 11,

§ 12.

För att winna en werksammare kontroll öfwer efterlef-
naden af de mot djurplågeriet stiftade lagar och gifna före-
skrifter eger bestyrelsen att i mon af tillgängarne anwända
utaf föreningens medel större eller mindre belopp till belö-
ningar, dels ät polisbetjenter, dels at andra, hwilka till lag-
lig näpst befordrat någon eller några, som gjort sig skyldig
till förbrytelse af förenämnda beskaffenhet.

En gäng om aret, i Februari manad, hålles allmänt
årsmöte, hwartill föreningens medlemmar sammankallas ge-
nom annons i ortens blad tre weckor förut.

Wid denna sammankomst afgifwer bestyrelsen redogö-
relse samt berättelse angående föreningens Verksamhet och
handläggas, utom andra frågor följande ärender:

b) wal af ledamöter och suppleanter i bestyrelsen och
c) wal af rewisorer för granskning af räkenskaperna.
Hwarje medlem eger rätt att framställa de förslag han

önskar ma blitwa föremal för samfäld pröfning; men i an-
ledning af sådant förslag kan likwäl ej wid samma tillfälle
beslut fattas, sa framt ej förslaget blifwit till bestyrelfen
ingifwet minst fjorton dagar före sammankomsten och besty-
relsen deröfwer afgifwit utlåtande.

Bestyrelsen eger rätt att wid behof sammankalla extra
möte. Frågor, som röra ändring af stadgarne, kunna dock
endast pä årsmötet afgöras.

Wid de allmänna sammankomsterna afgöras ärenderna,
dä skiljaktighet i meningarne uppstä, enligt de grunder § 7
i likartade fall för bestyrelsen innehåller.


