
Stadgar
för

Föreningen Djurvännernas Åbo Filial.

Föreningen utgör filial under föreningen Djurvän
nerna i Helsingfors.

Föreningen har till ändamål :
1) att dels i allmänhet inom Finland värka för en

förnuftig och mild behandling av djuren, dels och sär-
skilt att i Abo motarbeta och beivra allmännast före-
kommande och mest inrotade slag av djurplågeri;

2) att särskilt arbeta för att hos det uppväxande
släktet väcka intresse för och omsorg om djuren;

3) att söka bereda djuren det skydd och den lätt-
nad i deras mödor som kan åstadkommas; och

4) att bidraga till utgivandet av skrifter, som fram-
kalla och befordra välvilja och tillgivenhet för djuren,
samt sträva att bereda tillgångar för utdelande av
belöningar till dem, som befrämja föreningens syften.

§ 3.
Såsom djurplågeri betraktar föreningen, bland annat,

att djuren tvingas till ansträngningar, som överstiga
deras krafter; att djuren vid arbete plågas genom



§ 5.

olämpliga och dåliga redskap; att sjuka, skadade och
svaga djur användas till arbete; att de genom hunger
och törst pinas eller av okunnighet, vårdslöshet, lätt-
sinne och elakhet på annat sätt misshandlas, samt att
deras dödskamp göres långvarigare och mera smärt-
sam än oundgängligt är.

Envar välfräjdad person, över 15 år, som vill
medvärka till de i § 1 angivna syften, äger att som
medlem ingå i föreningen och har att erlägga en år-
lig avgift av 3 mk, för skolungdom 1 mk eller ock en
för livstiden beräknad ledamotsavgift av 25 mk.

Medlem, som förbrutit sig emot dessa stadgar eller
icke under två år efter varandra inbetalat sin årsav-
gift, är skild från föreningen.

Anmälan om inträde i föreningen mottages av sty-
relsens :amtliga medlemmar.

Föreningen är tvåspråkig. Protokollen föras på bägge
språken. Ifall av någon orsak diskussionsprotokoll vid
något möte kommer att föras, refereras respektive tala-
res yttranden på det språk det framställts.

Föreningen väljer en bestyrelse bestående av 8
ledamöter, därav 4 manliga och 4 kvinliga samt utser
bland dessa ordförande och viceordförande. Styrelsen
utser bland sig en sekreterare och skattmästare.



Styrelsen äger att vid inträffande ledighet kom-
plettera sig själv intill föreningens nästa årssamman-
träde.

Minst fyra av styrelsens ledamöter, ordföranden inbe-
räknad, böra närvara vid besluts fattande. Besluten
bestämmas genom enkel, pluralitet, och i händelse af
lika rösttal är ordförandens röst avgörande.

§ 7.

Af bestyreisens medlemmar avgår hälften varje år,
första gången genom lottning. De avgåendo kunna
även återväljas.

§ 8.
Föreningen sammanträder minst en gång varje må-

nad, dock med uppehåll för sommarmånaderna, och
äger styrelsen." ordförande att dessutom, när omstän-
digheterna härtill förandela, sammankalla styrelsen.

§ 9.
De löpande göromålen eller sådana ärenden, hvilka

äro att betrakta endast såsom värkställighetsåtgärder,
ombesörjas av ordföranden jämte sekreteraren.

§ 10.
Styrelsen, som ansvarar för föreningens tillgångar,

äger att med föreningens rätt besluta om alla dess
angelägenheter. Styrelsens räkenskaper granskas av
utsedda revisorer.

§ 11.
Föreningen, som räknar sitt räkenskapsår från 1

oktober till 1 oktober, sammanträder till årsmöte på
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Vid årsmötet skola följande ärenden förekomma:
1) Styrelsens och revisorernas berättelser;

§ 12.
Alla val böra ske med slutna sedlar.

§ 13.

lämplig dag i oktober. Dessutom äger styrelsen att,
i händelse omständigheterna därtill föranleda, sam-
mankalla föreningen till extra möte.

2) Beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen;
3) Val av styrelseledamöter i överensstämmelse med

§ 6 samt av 2:ne revisorer och er revisorssuppleant ;
4) Frågor, som av styrelsen eller enskild medlem

väckts ;

3) Förslag rörande ändring av stadgarne, därest så-
dant förslag framlagts av styrelsen eller blivit minst 10
dagar före årsmötet av någon medlem i föreningen
skriftligen inlämnat till styrelsen, vars yttrande över
förslaget bör vid årsmötet avgivas.

För den händelse att föreningen komme att upp-
lösas, varom endast vid årsmöte kan beslutas, skola
likväl dess tillgångar användas till förmån för djur-
skyddet.
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