Stadgar
för

Djurskydsförenigen

Reso socken, Nådendals stad och
Nådendals landsförsamling.

«7Ä\s

Avo,
Nbo Tidnings Tryckeri-Nltiebolag, 1899

Antertms

bestyrelse:

Schllntz, E. von, Löjtnant. Ordförande
Schantz, C. von, Fru.
Kalinen, I. N., Kapellan. Sekreterare.
ANen, Arthur, Possessionat.
Reijonen, Fr., Stadsfiskal.
Lindqwist, Adolf, Hemmansegare.
Lukkaria, Johan, Hemmansegare.

och kassör.

Wid Föreningens konstituerande möte a Virila gärd den 10 Maj 1885 närworo följande
medlemmar
:

Ahlfors, A., Orgelnist.

Reso socken.

Allsen. Arthur, Possessionat. Reso socken.»

Allsen, Wilma, Fru. Reso socken.*
Cajander, Hanna, Fröken. Nädendals landsförsamling.
Kalinen. I. N., Kapellan. Nädendals stad.
Lindqwist, Adolf, Hemmansegare. Reso socken.
Lukkarla, Johan, Hemmansegare. Reso socken.

Myr«n, Adele, Fröken.

Nädendals landsförsamling.

Pippingskjöld, 1.. Fröken. Reso socken.
Reijonen, Fr., Stadsfiskal. Nädendals stad.
Sandell, Fredrik, Hcmmansegare. Reso socken.
Schantz, C. von, Fru. Reso socken.
Schantz, Agnes von, Fröken. Reso socken.
D:o.
Schantz, Alfhild von, Fröken.
D:o.
Schantz, Anna von, Fröken.
D:o.
Schantz, Hedwig von, Fröken.
D:o.
Schantz, Gertrud von, Fröken.
Schantz, E. von, Löjtnant. Nädendals landsförsamling."'
Schantz, Emma von, Fru. Neso socken.
Schantz, Elin von, Fröken. Reso socken.

Swensson, 0., Possessionat. Reso socken.
Swensson, Erika, Fröken. Reso socken.
Swensson, Ida, Fröken. Reso socken.
*

Eilagt

sin medlemsllfgift m

gäng

föl alla.

§-4I
Föreningens ändamål i allmänhet är att werka
en
mild och skonsam behandling af djuren, i
för
främsta rummet genom att afwända de mest inrotade sätten att pläga djur.
Till dessa höra:
att twinga djur till sådana ansträngningar,
som öfwergä deras krafter eller strida emot deras

natur;
begagnande af sadan körredstap, hwarigenom
djur antingen säras eller annars nödgas utstä

smärta;

af djur genom hunger eller törst,
wärdslöshet eller nägot slags lättsinne, särskild genom anwändande af piske eller
dälig behandling, hwarigenom djurets dödskamp förlänges och göres plågsammare än oundgängligen
plägande
genom illwilja,

nödwändigt är.

tzwarje medlem i föreningen är pligtig att
efter förmåga befrämja uppnåendet af detta ändamål genom eget föredöme äfwensom efter omständigheternas kraf genom förklaringar, rad och warningar;
genom att till allmänhetens kännedom bringa
äro egnade att wäcka medlisädana händelser,
dande för djuren samt afsty för djurplågare;

som

genom att ät föreningens bestyrelse meddela
de förklaringar,
kunna befordra föreningens
ändamål, genom att gifwa föreningens werksamhet
en efter ortens förhallanden och andra omständigheter lämpad säkrare utwecklmg;
äfwensom att antingen sjelf wäcka åtal emot
wederbörande i förekommande fall af djurplågeri,
innebära kränkning af gällande lagar och författningar, eller anmäla saken för wederbörandc
polisman eller föreningens beftyrelse i afseende a
sadan åtgärd, som beftyrelsen kan för godt finna;
samt att i öfrigt befrämja hwarje sträfwunde,
gagnar föreningens syften.

som

som
som

Hwarje ärlig medborgare eger rätt att i föreningen inga och erhålla ett exemplar af föreningens stadgar; deremot åligger honom att till föreningens kassa inbetala en ärlig afgift, utgörande
twä (2) mark för man och en (1) mark för qioinna.
Friwilliga gäfwor emottagas med tacksamhet. Den
mansperson,
erlägger en afgift af femton (15)
qwinsperson,
betalar sju (7) mark pä en
och
gäng, är frän framtida ärsafgifter befriad, och enunder tio (10) ar efter hwarandra sin
hwar,
ärsafgift erlagt, är likaledes för framtiden frän
ärsafgiften befriad.
Obemedlade personer,
befrämjat föreningens syften och kunna wara föreningen till synnerligt gagn, är beftyrelsen pligtig att såsom icke
betalande medlemmar i föreningen intaga.

som

som

som

som

Den närmaste wärden om föreningens angelägenheter handhafwes af en beftyrclse, till hwilkenhöra:

en ordförande och

sex s6) medlemmar.
Bestyreisen
lem till

ars

utser inom sig ordförande en medsekreterare och en till kassör. Wid hwarjc

utgång afgär en bland bestyrelsens medlemmar,
hwilken likwäl kan omedelbart aterwäljas. Efter
förloppet af de fyra första aren afgöres genom
lottmng, hwcm
skall afgä, men derefter afgär
tidigast blifwit inwald, Walet af
i tur den

som

som

bestyreisens medlemmar sker med slutna sedlar.
Beftyrelsen

sammanträder

pä kallelse

af ordfö-

randen, och skall derwid föras protokoll; men besluten anses icke giltiga, säframt icke ordföranden
och minst tre medlemmar äro närwarande wid behandlingen af en fräga. Dppa sig stridiga meningar wid bestyrelsens öfwerläggningar, skall den äsigt
blifwa gällande, som omfattats af de flesta rösterna,
och om rösterna utfallit lika, den mening, som ord-

föranden förfäktat.
Är ordföranden hindrad att bestyrelsens

sam-

manträde biwista, ega medlemmarne inom sig utse
annan person i hans ställe.
Förutom löpande ärenden stall beftyrelsen winlägga sig om att hos lokala myndigheter utwerka
i
sädan handräckning och sädana föreskrifter,
högsta möjliga grad befrämja föreningens syften,

som

i hwilket afseende bestyrclsen bemyndigas till brefwexling med sagda myndigheter.
Dä likwäl föreningens hufwuduppgift är att
noga efterlefwa emot djurplägeri stiftade lagar och
utgifna författningar samt att utöfwa tillsyn öfwer
brott emot desamma, men föreningens egna medlemmar icke kunna åstadkomma en tillräckligt werksam dylik tillsyn, eger beftyrelsen att, i män af
tillgäng anwända större eller mindre belopp till
belöningar dels ät poliser, dels ät andra utom föreningen stående personer, hwilka till answar befordrat personer, som gjort sig skyldiga till förenämnda förbrytelser. Vestyrelsen är jemwäl berättigad att, säwida föreningens bästa sädant påkallar,
uppmana någon medlem att frän föreningen afgä samt,
ifall dylik uppmaning icke ätlydes, honom utesluta.
§

6.

En gäng om aret, i Mars manad, hälles allmänt ordinarie möte, hwartill ordföranden genom
kungörelse i Reso och Nädendals kyrkor, tre weckor
före mötet, sammankallar föreningens medlemmar.
Wid detta möte afgifwer beftyrelsen redowisning

öfwer sin förwaltning samt berättelse öfwer föreningens werksamhet under det föregäende aret, hwareftcr ordförande utses och utom andra till föreningens werksamhet hörande frägor följande angelägenheter diskuteras:
a) answarsfrihet för direktionen,
b) wal af bestyrelsens medlemmar och
c) wal af rewisorer.

Hwarje medlem är berättigad att framställa
de förslag, han ernår till allmän granskning öfwerlämna; men i anledning af sädana förslag kan
dock wid samma tillfälle beslut icke fattas, såframt
förslaget icke blifwit till bestyreisen inlemnadt minst
en manad före mötet och direktionen deröfwer sitt
utlåtande afgifwit. Alla frågor, som wid mötet
handläggas, skola mara angifna uti kungörelsen
till detsamma.

Dereft omständigheterna sädant pakalla, eger
bestyreisen sammankalla föreningens medlemmar till
allmänt extra möte. Frågor rörande ändring af
stadgarne fä endast wid föreningens ordinarie årsmöte afgöras.

Wid ordinarie möte afgöras ärendena, ifall
olika meningar yppa sig, enligt de grunder,
uti 5 äro för bestyreisen i likartade fall bestämda".

som

Dessa stadgar äro till efterrättelse faftftälda af Kejserliga Senaten för Finland,
den 27 Januari är 1885.

Obs.l En särskild wigtig sak, pä hwilken
djurskyddsföreningens medlemmar ständigt böra rikta
sin uppmärksamhet, är den plågsamma behandlingen af fångad fisk; i följd hwaraf det wore

önskligt att man eftersägs det fiskarna, innan de
utbjudas till salu, hastigt aflifwas och icke, säsom
tywärr manligt är, lefwande bäras uppspetsade a
midjor samt äfwen eljes illa behandlas.

Några wigtiga behandlingsregler

hästskötare:

för

1) Gör aldrig för korta stor, för höga hockar
eller alltför stora och ojemt slagna sömhäl.

2) Begagna aldrig kallsmidda och alltför stora
sömmar.

3) Tälj aldrig för mycket af hoffulan och tråltema eller hörnstöden samt stona strålen frän
afwerkning.
4) Forma aldrig

hofwen efter skon utan twärtom
efter
skon
hofwen.
5) Afpassa icke skon sa het, att hornet deras
swedes eller förtorkar.
6) Slä aldrig söm uti trakterna eller pä insidan af kronranden; gör icke för langa krökningar pä sömmarne och afbrnt dem ej
medelst wridnmg.
7) Skona den yttre hornskorpan eller hornwäggen.

8) Behandla

hästen

under skoendet med

mildhet.
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