Waasan
Eläinsuojelusyhdistyksen
säännöt.
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös,
joka koslee erästä Keisarilliselle Senaatille jätettyä ja osoitettua kirjelmää, jossa lääketieteen»
lisensiaatti Karl Boucht ~Waasan EläinsuojelusYhdistyksen" puolesta on anonut wahwistuita
erälle kirjoitukseen myötällltetylle sääntömuutosehdotukselle mainittua yhdistystä warten; josta
anomuksesta Waasan läänin luw«rnööri on anta»
nut waadltun lausunnon: Annettu Talousosastossa,
13 p.nä syyskuuta 1903.
Tätä anomusta esiteltäessä siihen luuluwine asiakirjoineen on Keisarillinen Seuaattt su»
lvainnut hyivälsyä ja noudatettavaksi wahwistaa
edellämainitun sääntömuutosehdotuksep, näin luuluwa:

,Daasan Eliiinsuojelusyhdistyksen saannot.
§ 1.
Ihdlstylsen tarkoituksena on wastustaa kaikenlaista
eläinräälläystä ja erityisesti edistää kotieläinten sääliwää ja
lempeätä kohtelemista. Eläinrääkkäykseksi katsotaan:
a) jokaista wäliwaltaista elätm«n ponnistamista yli

sen

woimien;

d) jokaista pahoinpitelyä, niinkuin lyömistä ja hosumista, nälkää, janoa tai muuta ilkeyden, huolimattomuuden
tai lewytmielisyyden aikaan saattamaa julmuutta; sekä

«)

eläimen tappamista tawalla, joka suotta lisää

lärsimylsiH.

sen

Yhdistyksen wllitutus kohdistuu «wpääisä Waasan kau»
punkiin, mutta woidaan myös läänin muihin kuntiin verustaa haarayhdistyksiä, lukin omalla johtokunnallaan Nämät
haarayhdistykset toimimat omilla rahawaioillaan. mutta woiluat, taipeen Maatiessä, saada kannatusta pääyhdistylseltä
ja owat silloin welwolliset antamaan lilint»on waikululsestaan smraawan wuoden tammikuun kuluessa.
§

3.

Mdiötylsen jäsen on welwollinen woimainsa mukaan
edistämään
tarkoitusta:
a) omalla esimerkillään, sekä muwoilla, lehoituksilla tai
wllioitulsilla, myölkin lapsille ja palweluswäelle ;
d) lewittämällä asiaa losklvaa kirjallisuutta;
o) antamalla yhdistyksen johtokunnalle tietoja pailallissuhteista, latvoista ja käytöksistä, jolla koskemat eläinten

sen

kohtelua;
a) ilmoittamalla, jos semmoista elälnräälläystä harjoi-

tetaan, joka sotii woimassa ol«waa lakia ivastaan, tapauksen
joko asianomaiselle poliisille tai myöskin yhdistyksen johtokunnalle, joka miettii, mihin toimenpiteisiin johtokunta katsoo
olewan tarft,tlli«ia ryhtyä-, setä
s) muuten auttamalla yhdistyksen pyrintöjä.
§

4,

Jokainen hywänmainewen henkilö Waasan läänissä on
oikeutettu tulemaan yhdistyksen jäseneksi ja s»mmoisessa
tapauksessa maksamaan yhdistyksen rahastoon tvuosimalsua,
nainen wähintäin 1 ja mie« wähintäia 2 markkaa. Vapaaehtoisia lahjoja otetaan kiitollisuudella ivastaan.
Joka kerralla suoilttaa, nainen 10 ja mies 20 markkaa,
on roastaisllsi wapautettu wuosimalfutsta.
Wähäwaraisia henkilöitä, jotka owat edistäneet yhdistyksen tarkoituksia ja wolwat erinomaisesti hyödyttilä yhdls-

tystä, on johtokunnalla oikeus ottaa yhdistyksen maksamatto
mi!fi jäseniksi.
§

5,

Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä wastaan tai jättää
kolmena rouotena maksamatta wuosimalsunsa, on eroitettu
yhdistyksestä.
ö 6.

Ihdistylsen asioista pitöä huolta johtokunta, johon kuu»
luu luusi (6) jäsentä ja kolme (3) ivarajäsentä. Tämän
johtokunnan, joka walltsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
Varapuheenjohtajan, s«kä warainhoitajan ja kirjurin, ivalitsee
yhdistys kolmeksi luuodelsi, siten että joka wuosi kaksi (2) jäsentä ja ylsi (!) warajäsen luopuwat, ensimäisinä kahtena
wuotenn arwalla, sittemmin wuorollaan. Luopunut jäsen tai
warajäsm woidaan uudelleen walita.
§

7.

Johtokunta kokoontuu tarpeen waatiessa puheenjohtajan
l'slystä ja on päätöswaltainen puheenjohtajin, taikka hänen
sijaisensa, ja kahden jäsenen läsnäollessa. Kokouksissa laa»
oitaan pöytäkirja ja päätökset tehdään äänienemmistöllä, jolloin fuheenjohtajalla on ratkaisema ääni.
§

8.

Palkallisilta rvirkaluunilta on

johtokunnalla malta pyy»

tää toimenpiteitä ja nMrHylstä, jotka «distäwät yhdistyksen

tarkoitusta.
9.
Saattaakseen toimellaammln walwoa eläinräälläystil
laleja ja julaiötuja asetuksia, on johtowastaan
kunnalla walta warainsa mukaan käyttää yhdistyksen waroja
isommin tai wähemmin määrin palkinnoiksi, osaksi polilsipalwelijoille, osaksi muille, jotka oroat laillisen «desmastauksen
alaisiksi saattaneet jonkun tai joitakuita, jotka oroat tehneet
iisensä roilapälksi rikkoessaan yllämainitulla taivalla.
§

§

10

Kerran wuodessa, helmikuussa, pidetään yleinen wuosikokous, johonyhdistyksen jäseniä kutsutaan ilmoltuksellapaiklakunnan sanomalehdissä kaksi wlilloa ennen.
Tässä kokouksessa antaa johtokunta tilinteon sekä kertomuksen yhdistyksen toiminnasti ja käsitellään silloin paitsi

muita, seuraawia asioita:

a) tilinwapaus johtokunnalle,
b) johtokunnan jäsenten ja warojäsenten waali, ja
c?) tilintarkastajain waali laskuja tarkastamaan.
Kullakin jäsenellä on oikeus esittää haluamiansa ehdotuksia yhtelslsti käsiteltäwilsi ; mutta semmoisen ehdotuksen
johdosta «i kuitenkaan
tilaisuudessa woida pää östä
tehdä, mikäli et ehdotus ole johtokunnalle jätetty tvählntäin
neljätoista päiwää ennen kokousta ja johtokunta antanut

samassa

siitä lausuntonsa.

§

11.

Johtokunnalla on oikeus talpeen tullessa kutsua koloon
ylimääräinen kokous. Kysymyksiä, jotka koslewat sääntöjen
muutoksia, woidaan sentään ainoastaan rouosilolouksessa
ratkaista.
§

12-

Yleisissä kokouksissa päätetään asioista, kun erimielisyyttä mielipiteissä ilmaantuu, niiden verustelden mukaan,
jotka 7 § samanlaisissa taftauksi«sa johtokunnalle säätää."
Muutos täten wahwiötetwibin söäntöi»
hm ei ol« lainivoimainm, «ll'ei sitä erityisesti
wahwisteta. Jota kaikki asianomaiset noudattakoot
Keisarillinen Suomen Senaatti:
Siwiilitoimiluslunnan päällikkö senaattori
Edw, von Boehm.
Arthur Grundfelt.
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