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Oulun läänin Lääninhallituksen päätös
Romaniemen pitäjässä asumain Hilda Allen'in,
Sakari Kourin, A. Mobergin, I. A. Karwon
ja H. Jämsän täällä tekemään hakemukseen saada
wahwistusta sanottuun pitäjään perustettawaksi
aijotun eläinsuojelusyhdistyksen sääntöehdotukselle, joka on näin kuuluma:

Sciclnnöt
Eläinsuojclusyhdistykselle Romanicmcllä.
§

1.

1) Ahdistuksen tarkoitus on waikuttaa Perä-Pohi'oerittäinkin
Romaniemellä ymmärtäwäistä ja lempeää
lassa
eläinten kohtelua; mastustaa yleisemmästi esiintymiä ja
enimmän juurtuneita tapoja eläinten rääkkäyksessä.
2) Että erittäinkin kaswawassa sukupolwessa herättää harrastusta ja huolenpitoa eläimistä.

muassa

Eläinrääkkäykseksi katsoo yhdistys muun
että
pakotetaan
ponnistuksiin,
jotka
käymät
yli niiden
eläimiä

woimien ; että eläimiä työssä käyttäessä kiusataan sopimattomilla ajoneuwoilla ; että sairaita, wahingoittuneita ja huonoja eläimiä käytetään työhön, että niitä kiusataan wilussa,
nälässä ja janossa eli tietämättömyydestä, huolimattomuudesta, lewäperäisyydestä ja häijyydestä pahoin kohdellaan;
samoin että niiden kuolema tehdään pitkäUisemmäksi ja kiwullisemmaksi kuin wälttämätöin on. Tämä koskee sanalla
sanoen kaiikia eläimiä, suuria ja pieniä.

Jokainen yhdistyksen jäsen on welwollinen ilmoittamaan johtokunnalle kaikki ne eläinrääkkäykset, jotka

hän nätietoonsa
sitte harkitsee asiaa onko se sitä
että ansaitsee antaa ilmi wiranomaisille lailliseen
saapi, joka

kee eli
laatua
syytteeseen pantawaksi.

Jokaisella hymämaineisella henkilöllä, joka tahtoo myötäwaikuttaa yllä sanotussa tarkoituksessa, on oikeus päästä
yhdistyksen jäseneksi maksamalla nmosimaksoa 2 mk. wuoja kun hän on kymmenenä wuotena maksanut sen,
on hänellä oikeus kuulua yhdistyksen makinaisiin jäseniin.
Jokainen, joka maksaa yhdellä kerralla 15 mk. on yhdistykftn wakinainen jäsen. Joka haluaa yhdistyksen jäseneksi,
ilmoittakoon siitä jollekin johtokunnan jäsenelle.
Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä wastaan eli laiminlyöpi nmosimaksunsa siitä huomautuksen saatuaan, eroitetaan yhdistyksestä.

§ 5,

Ihdistys walitsee johtokunnan, johon kuuluu 5 miestä
ja 5 naista, jotka keskuudestaan walitsewat puheenjohtajan,
»varapuheenjohtajan, kirjurin ia rahawarain hoitajan. Wähintäänkin neljä johtokunnan jäsentä, puheenjohtaja siihen
luettuna, täytyy olla saapumilla päätöstä laatiessa. Päätökseksi tulee mitä enemmistö äänestää. Äänten jakautuessa
mielipide woitolla, jota puheenjohtaja on
tasan, on
puoltanut.

se

Puolet johtokunnan jäsenistä eroawat wuosittain, ensimmäisellä kerralla arwonnalla. Eronnut ivoidaan myös
uudelleen walita.

Mdistys kokoontuu »vähintäänkin kerta kuukaudessa
ja sitäpaitsi on puheenjohtajalla oikeus
kunta milloin asiat niin waatiwat.

kutsua

kokoon johto-

Johtokunnalla, joka wastaa yhdistyksen waroista, on

sen

walta yhdistyksen puolesta päättää kaikista
asioista.
Johtokunnan tilit tarkastaa walitut tilintarkastajat.

Kaikki maalit toimitetaan suletuilla lipuilla.

§

10.

Siinä tapauksessa että yhdistys hajoaisi käytetään
kumminkin
warat eläinsuojeluksen hymäksi.

sen
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