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Djurskyddsföreningen iWasa
Kejserliga Senatens för Flnland «solution

i anledning af en till Kejserliga Senaten inläm-
nad och Nälld skrift, bwari Medtcinelicentiaten
Karl Boucht H ,,Wasa Djurflyddsförenings" wäa>
nar anhållit om stadfäftelse a »tt skriften bllagdt
sörssag till förändrade stadgar för nämnda för-
ening; öfwer hwillen ansökning Guwernören i
Wasa län med affotdradt utlåtande inkommit:
Glfwen t Elonomiedepartementet, den 13 Sep-
tember 1905.

K«js»rliga Senaten har lätit denna ansök»
ning med därtill hörande handlingar Sig före-
dragas och finmr godt gilla och till efterrättelse
stadfästa förenämnda förslag till förändrade stad-
gar, sZlydande:

»Stadgar för Djurskyddsföreningen i Wasa.
5 1.

Föreningen har till uppgift att motarbeta alla arter
af djurplågeri och särskildt att wälka för en skonsam och
mild behandling af husdjuren. Säsom djurplågeri anses:

a) hwarje »våldsamt ansträngande af djuret utöfwer
dess krafter;

b) hwarje misshandling, ware sig genom hugg och slag,
h«ng«r, törst «ll«r annan genom elakhet, wärdslöshet »ller
lättsinne framkallad grymhet famt



o) djurs dödande pä ett sätt, som onödigtwls fördkar
deras lidand».

§ 2.
Föreningens wärlsamhet hänför sig närmast till Wasa

stad, men kunna äfwen filialer af dmsamma, m«d «gen fiy»
relse, inrättas i andra kommuner af länet. Teisa filial«r
arbeta med egna penningemedel, men kunna i wissa foll, wid
behof, «rhälla und<ri!öd af model föreningen och aro dä skyl-
diga afgifwa redowlsning öfwer fin wärksamhet inom janu-
ari manad följande är.

Ledamot i föreningen är förpliktad att »fter förmäga
befrämja d«ss syften:

cl) genom eget föredöme samt upplysningar, förmanin»
gar eller warningar, jämwäl ät barn och tjänstefolk;

b) genom spridning af för ändamålet ögnade skclft«r;
c?) genom att n»dd«la föreningens beflyr»lse upplys»

nlngar om oitsförhällanden, seder och bruk, som hafwa in-
flytande pä djurens behandling;

a) genom att ifräga om fädana fall af djmplägeri,
som innefatta förbrytelse mot gällande lag, antingen anmäla
förhållandet hos wedelbörlig polis, eller ock hos föreningens
beftyrelse, till den åtgärd bestyrelsen lan finna skäligt Vid-
taga; samt

v) genom att i öfligt understödja föreningens bemödanden.

s 4.
Hwarje wälfrejdad perso» inom Wasa län är berättigad

att i föreningen inga och i sädant fall förpliktad att till
föreningens lasfa erlägga en ärlig afgist, kwinna minst 1 och
man minst 2 ml. Friwilliga bidrag «mottagas med tacksamhet.

Dm, som pä en gäng «rlägger, lwinna tio (ly) och
man tjugo (20) mark, är för framtiden befriad frän ärsafgift.

Obemedlade personer, som befrämjat föreningens systm
och kunna göra föreningen synnerligt gagn, eger bestyrelsm att t
föreningen upptaga säsom icke betalande ledamöter.



Ltdamot, som fölblutit sig mot dlssa stadgar »ller icke
under tre ars förlopp inbetalt sin ärlafglft, är skild frän
föreningen.

§ 6.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en bestyrelst,

bestående af f«x (6) ledamöler och tre (3) suppleants. Denna
beNyrelse, som inom sig utser ordförande, vlceordförande,
skattmästare och felreterare, wäljes af föreningen <ör tre (3)
är, sälunda, att hwarje är twä (2) ledamöter och en (I)
suppleant afga, de twä första aren genom lottning, seder-
mera enligt tur. Afgäende ledamot eller suppleant lan äter«
wäljas.

§ 7.
Bestyrelsen sammanträder wid behof pä ordförandens

kallelse och är beslutmässig med ordförande, «ller den t hans
ställe är, och tvä ledamöter. Wld sammanträden föres pro»
tololl och beslut fattas genom röftpluralitet, därwid ordfö-
randen har afgörande röst.

§ 8.
Hos lolala myxdlgheter eger bestyreisen anhålla om

sådana åtgärder och föreskrifter, som befrämja föreningens
sylten.

§ 9.
För att wlnna en werlsammare kontroll öfwer efter»

lefnaden af de mot djwplägerlet stiftade lagar och gifna
föreskrifter eger bestyrelsen att i män af tillgängar«e anwända
utaf föreningens medel större eller mindre belopp till belö-
ningar, dels ät polisbetjänte, dels ät andra, hwilla till laglig
näpst befordrct nägon »ller nägra, fom gjort sig flyldiga till
förbrytelse af fölenämnda beskaffmhtt.

§ 10.
En gäng om aret, i febmari manad, hällcs allmänt

ärsmöte, hwartill föreningens medlemmar sammankallas ge«
nom annons i ortens bind twä weckor förut.



Wid denna sammankomst btstyrelsen redogö»
relse samt berättelse angäend» föreningens wärlsamhet och
handläggas, utom andra frågor, följande ärenden:

a) decharge för beftyrelsen;
K) wal af ledamöter och fuppl«anter i beslyrelsen och
o) wal af rewisorer för granstning af räkenskaperna.
Hwlllje m«dl«m «ger »ätt att framställa de förslag han

önskar ma blifwa föremal för samfälld pröfning, m«n i an-
ledning af sådant förslag kan likwäl ej wid samma tillfälle
beslut fattas, sä framt ej förslaget bllfwlt tlll bestyrelfen in-
gifwet minst fjorton (14) dagar före sammankomsten och be«
styrelsen däröfwer afgifwit utlätande.

§ 11.
Bestyrrlsen eger rätt att wtd behof sammankalla «xtra

möte. Frågor, som röra ändring af stadgarna, kunna dock
endast pa årsmötet afgöras.

§ 12.
Wid de allmänna sammankomsterna afgöras ärendena,

dä sklljaltighet i menwgarne uppstå, enligt dl grunder § 7 i
likartade fall för bestyrelsen inmlMer".

Ändring i de fäluuda fastställda stadgarna
eger icke giltighet med mindre den warder sär-
stildt ftadfäftad. Det alle, som wederbör, till
efterrättelse länder.

Kejserliga Senaten för Finland:
Ehef för Civilexpeditionen, Senator
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