
RANTASALMEN ELÄINSUOJELUSYHDISTYKSEN

SÄÄNNÖT.
! §■

Yhdistyksen tarkoitus.

Rantasalmen Eläinsuojelusyhdistyksen tarkoi-
tuksena on levittää eläinsuojelusaatetta ja toimia
sen toteuttamiseksi jokapäiväisessä elämässä, he-
rättämällä rakkautta kaikkiin eläimiin, etenkin ko-
tieläimiin, sekä niin laajoissa piireissä kuin suin-
kin teroittaa mieliin tämän aatteen tärkeyttä si-
veellisessä, taloudellisessa ja terveydellisessä suh-
teessa.

kotipaikka on pitöM
.ja toimii 8e 3uomen naa-
sgoBaBtana.

2 §.

larkoituBtgan toteuttamaan le-
vittämällä eläinBuoje!uBta k«Bkevaa kiljallizuutta,
toimeenpanemalla eBitelmiä, eläinBu«jelu3päiviä,
teul3BtuB- m. KurBBeja, pelUBtamal!a nualiBon

nauta-



paarmanhävitys- ja eläintenkotirohtolarenkaita ja
ottamalla asiamiehiä kuin myös muilla sopivilla
keinoilla.

Muist.! Eläinrääkkäyksenä pidetään eläimen
huonoa hoitoa ja säälimätöntä kohtelua, niiden
liiallista rasittamista, kärsimystä ja tuskaa tuotta-
via kuljetustapoja, eläinten käyttämistä kiduttaviin
kokeiluihin, sairaiden eläinten käyttämistä työssä
j. n. e.

3 8.
on oikeuB vZBtaanottaa teBta-

mentteja ja lanjoitukBia.

4 §.

Jäsenten ottaminen yhdistykseen ja siitä
eroittaminen.

Vn6i3tMBeen pääBee ,jäBene!<Bi jokainen aBiaa-
nalraBtava nenkilö, joka Bitoutuu nouäattamaan

joko toimivana tai kannat-
tavana Menenä.

Toimiva jäsen maksaa yhdistyksen rahastoon:
50 penniä vuodessa tai, pysyäksensä vakinaisena
toimivana jäsenenä, 5 markkaa kerta kaikkiaan;
kannattaja-jäsen maksaa: 5 markkaa vuodessa
tai, tullakseen yhdistyksen vakinaiseksi kannattaja-
jäseneksi, 25 markkaa kerta kaikkiaan.

Vliäißtvkßen Kannattajik3i voivat liittyä
kiu maamieß-, raittiuß- ja nuorißoLeurat Bekä liip-



po3-, nevoßVßtäväin-, Karjanja!oßtuß- in. Benkal-
taißet jotka Buulittavat yllämainitun
jäBeNMakBUN.

5 §.

Eläinsuojelusasiaa erityisesti edistäviä henki-
löitä voi yhdistys vuosikokouksessa kutsua kun-
niajäsenikseen yhdistyksen toiminta-alan ulkopuo-
leltakin.

Jäsen, joka kahtena vuonna peräkkäin jättää
jäsenmaksunsa suorittamatta tai johtokunnan an-
tamasta muistutuksesta huolimatta rikkoo näitä
sääntöjä vastaan, pidetään yhdistyksestä eron-
neena.

7 §•

kollnnnpano ja tektlivät.

Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja sen juoksevia
asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu, paitsi
puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa, 5 vakinaista
ja 3 varajäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan kolmeksi vuo-
deksi ja eroaa heistä vuosikokouksessa kaksi jä-
sentä, kahtena ensimäisenä vuotena arvalla ja sen
jälkeen vuoronsa mukaan sekä varajäsenistä yksi
kerrallaan.*

Johtokunta valitsee joka vuosi keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johto-
kunta on päätösvoimainen, jos viisi sen jäsentä



011 läBr>ä, ja tulee Ben V3>miBtaa ),häiBtvkBen ko-
KoukBl3Ba KäBlteltävät 3812t,

Jos johtokunnan kahden jäsenen mielestä joku
yhdistyksen kokouksessa käsiteltävä kysymys tär-
keytensä tähden vaatii ennakkotutustumista, on
tämmöinen kysymys erittäin mainittava kokouk-
sen ilmoituksessa.

8 §.

Johtokunta valitsee, joko keskuudestaan tai
sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt, vuodeksi kerrallaan.

noBtaa vn6iBtvkBen varat pan-
KeiBta viraBtoiBta. I"Iän on perBooria!!iBeBti jod-
tokunnalle l2siavaroiBta vgBtuunalainen, .lodto-
kunta puoleBtaan on ranavaroiBtl» vgBtuuna!ainen

vn^iBtvkBelle.
LritviBiä aBioita va!miBtamaan voi johtokunta

33ettaa valiokuntia.
kokoontuu puneenjontajgn KutBu>

mukBeBta niin UBein kuin aBiannaarat vaativat
kuin mvöBkin kanäen tai UBeamman johtokunnan
Menen Bitä KutBumuB johtokunnan
kokouksin on annettavg ainakin päivää ennen
KokouBta. KutBumukBeBBg ilmoitetaan KeBkuBtel-
tavat aBiat.

liolloullzet.
VH6ißtvß kokoontuu vähintäin Kakßi kertaa

vuocleßsa, maaliß- .ja marraßkuun aikana. Ilmoi-



tus Kokouksista tek6ään,jolitokunnan määräämällä
tavalla.

Vielä voidaan toimeenpanna yleisiä kokouksia,
iltamia ja eläinsuojeluspäiviä kulloinkin eri ohjel-
man mukaan.

l!» §.

VuoBlllokouB,

Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja
paikassa, jotka johtokunta tarkemmin määrää.

Tässä kokouksessa, josta on ilmoitettava vä-
hintäin viikko varhemmin,

1) antaa johtokunta kertomuksen yhdistyksen
toiminnasta kuluneen kalenterivuoden aikana;
2) luetaan tilintarkastajain kertomus; 3) pääte-
tään johtokunnan vastuuvapaudesta; 4 valitaan
johtokunnan jäsenet eroamisvuorossa olevien si-
jaan, kaksi tilintarkastajaa varamiehinensä sekä
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa; 5) otetaan keskus-
teltavaksi eläinsuojelusta koskevia kysymysiä,
joista johtokunnalle, mikäli mahdollista, on an-
nettava tieto kaksi viikkoa ennen kokousta ja
joitten käsittelemisestä on mainittava vuosikoko-
uksen ilmoituksessa.

Il §,

?ilit tekäään Kalenterivuuäen mukaan.
ovat annettavat ennen lielmikuun 15 päivää ti-

joiäen tulee viimeistään maaliz-



♦

kuun I:nä päivänä palauttaa ne talkitettuina
jontokunnalle.

12 §,

palvelukBeen voiäaan ottaa vuo-
dekBi keri-allallaan talkaBtuBniieB, palkkio
kulloinkin Bamalla määrätään. I'arkaBtuBmieben
tehtäviin kuuluu:

a) pitää tarkoin silmällä eläinten kohtelua yh-
distyksen piirissä yleensä ja ilmoittaa heti eläin-
rääkkäyksistä sekä muista epäkohdista puheen-
johtajalle, jonka velvollisuus on ilmoittaa asia
viranomaisille enempiä toimenpiteitä varten. Ras-
kauttavitnmissa tapauksissa on puheenjohtajan
neuvoteltava johtokunnan kanssa ennen syytteen
nostamista asianomaista vastaan, jollei muuten
luule voivansa ajaa asiaa oikeudellista tietä perille;

d) antaa neuvoja eläinten noiäoBBa
MenBä, antaa varoitukBia eläinten KuonoBta ko!>
teluBta Bekä itBe olla
aan;

c) olla jontokunnan pulieenjolitajan apuna
KoBkeviBBa aBioiBBa keräämällä jäseniä

)0!8ta viimemainitu!Bta toimiBta
tenköön aikanaan tilin ra^aBtonnoita^a!!e.

Tarkastusmiehen toimintaa valvoo etupäässä
puheenjohtaja ja johtokunta.

13 §,

lakkauttamiBeBtl> päätetään kak-
c!eBBa KokoukBeBBa, KuukauBi KokouBten väliZikaa



Silloin tulee läsnäolevien'jäsenien äänimäärästä
Vain vaatia lakkauttamista ja siirtyy sen omai-
suus pääyhdistykselle.

puolesta I, X, korBten.
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