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I HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS Höga Namn,
Dess Senats för Finland.

resolution i anledning af en för Kommunalrå-
det Carl Alfthan, Kollegiiassessorn Johan Gustaf
Heinricius, Medioinedoktorn Albert Julius Palm-
berg, Kaptenen Alexander Thesleff och Rektorn
Johan Richard Relander till Kejserliga Senaten
ingifven skrift, deri sökanderne i underdånig-
het anhålla om tillstånd till bildande af en
djurskyddsförening i Wiborgs stad i enlighet
med ett i sådant afseende uppgjordt och anta-
get förslag till stadgar för föreningen, hvilket
förslag är så lydande :

..STADGAR

DJURSKYDDSFÖRENINGEN
i WIBOBG,

.^B*-

§ 1.
Föreningens syftemål är dels i allmänhet att

verka för en skonsam ocli mild behandling af djuren,
dels ock särskildt att motarbeta de mest inrotade
arter af djurplågeri.

Till dessa höra:
att djuren tvingas till ansträngningar, som öf-

verstiga deras krafter eller strida mot deras natur;



att för dragare användas sådant körredskap,
hvarigenom djuren antingen sargas eller förorsakas
plågor;

att de pinas genom hunger och törst, eller af
elakhet, vårdslöshet, lättsinne eller på annat sätt, sär-
deles medelst onödigt användande af pisken, miss-
handlas ;

att de dödas på ett sätt, som onödigtvis förökar
deras lidande.

Hvarje ledamot af föreningen är pligtig att ef-
ter förmåga befrämja uppnåendet af detta syftemål;

genom eget föredöme, samt, efter omsiändighe-
terna» kraf, genom upplysningar, förmaningar eller
varningar ;

genom att bringa till allmänhetens kännedom
sådana tilldragelser, som ära egnade att väcka med-
lidande med djuren och afsky mot deras misshand-
lande ;

genom att meddela föreningens bestyrelse de
upplysningar, som kunna bidraga att gifva föreningens
verksamhet en efter ortförhållandena och andra om-

ständigheter afpassad säkrare framgång;
genom att i fråga om sådana tall af djurplå-

geri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag, an-
tingen sjelf göra dem till föremål för åtal, eller an-
mäla förhållandet för vederbörlig polis eller ock hos



föreningens bestyrelse, till den åtgärd bestyreisen kan
finna skäligt vidtaga; samt

genom att i Utriot understödja hvarje bemödan-
de, som gagnar föreningens intressen.

§ 3.
Hvarje redbar samhällsmedlem är berättigad att

uti föreningen ingå och att erhålla ett exemplar af före-
ningens stadgar, men deremot förpligtad att till före-
ningens kassa erlägga en årlig afgift, qvinna två och
man fyra mark.

Personer af allmogeklassen må dock tillåtas att,
om de det önska, mot half afgifts erläggande inträda
i föreningen.

Frivilliga bidrag emottagas med tacksamhet. Den
som på en gång erlägger, svinna tjugu och man fyra-
tio mark är för framtiden befriad från årsafgift.

Obemedlade personer, som befrämjat föreningens
syften och kunna göra föreningen synnerligt gagn, eger
bestyreisen att i föreningen upptaga såsom icke beta-
lande ledamöter.

§ 4,

Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar
eller icke under tre års förlopp inbetalt sin årsafgift,
är skild från föreningen.

§ 5.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en be-

styrelse af sex ledamöter och tre suppleanter.



Denna bestyrelse, som inom sig väljer ordföran-
de och viceordförande samt utser sekreterare och skatt-
mästare, väljes af föreningen för tre år, sålunda att

livari år två ledamöter och en suppleant afgå, de för-
sta två åren genom lottning, sedermera enligt tur.
Afgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

§ 6.
Bestyreisen sammanträder en gång i månaden

och är beslutmässig med orförande eller den i hans
ställe är ocli två ledamöter. Vid sammanträden föres
protokoll och beslut fattas genom röstpluralitet, dervid
ordföranden har afgörande röst.

s 7-
Hos de lokala myndigheterna eger bestyreisen

anhålla om sådana åtgärder och föreskrifter, som be-
främja föreningens syften.

§ 8.
För att vinna en verksammare kontroll öfver

efterlefnaden af de mot djurplågeriet stiftade lagar
och gifna föreskrifter, eger bestyreisen att i mon af
tillgångarna använda utaf föreningens medel större el-
ler mindre belopp till belöningar, dels åt polisbetjenter,
dels åt andra, hvilka till laglig näpst befordrat någon
eller några som gjort sig skyldiga till förbrytelse af
förenämnd beskaffenhet.



Räkenskaperna afslutas med kalenderåret och bö-

ra inom påföljande Januari månad aflemnas till revi-
sorerna, hvilka ega inom Februari månad återsända
dem till bestyreisen jemte de anmärkningar, till hvil-
ka de möjligen kunnat finna anledning.

10.
En gång om året i Mars månad hålles allmän

ordinarie sammankomst, hvartill bestyreisen genom an-
nons, som tre veckor förut införes i stadens tidningar,
kallar föreningens samtliga medlemmar.

Vid denna sammankomst afgifver bestyreisen re-
dogörelse för sin förvaltning samt berättelse angående
föreningens verksamhet under det närmast tilländalup-
na året, hvarefter ordförande för tillfället utses; och
handläggas, utom andra med föreningens verksamhet
gemenskap egande frågor, följande ärenden

a) decharge för bestyreisen;
b) val af ledamöter i bestyreisen;
c) val af revisorer för granskning af räkenska-

perna.
Hvarje medlem eger rätt att framställa de för-

slag, lian önskar må blifva föremål för samfäld pröf-
ning; men i anledning- af sådant förslag kan likväl ej
vid samma tillfälle beslut fattas, såframt ej förslaget
blifvit till bestyreisen ingifvet minst fjorton dagar före
sammankomsten och bestyreisen deröfver afgifvit ut-
låtande.



Alla de ärender, som vid mötet skola förekom-
ma, uppräknas äfven uti en annons, som åtta dagar
före sammankomsten bör uti tidningarna införas.

§ 11-
Bestyreisen eger rätt att vid behof sammankalla

extra möte. Frågor, som röra ändring af stadgarne,
kunna dock endast på årsmötet afgöras".

Grifven uti Kejserliga Senaten för Finland
och Dess Ekonomie Departement, i Helsingfors,
äen 9 .luni 1«76.

Kejserliga Senaten har låtit detta ärende
Sig föredragas och dervid funnit godt icke al-
lenast tillåta bildandet af ifrågavarande djur-
skyddsförening, utan äfven gilla och till efter-
rättelse fastställa ofvanberörde för samma för-
ening föreslagna stadgar, uti hvilka någon än-
dring alltså icke får ske utan dertill utverkadt
särskildt tillstånd. Det alle, som vederbör, till
underdånig efterrättelse länder.

I HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS Höga Namn,
Dess Senat för Finland:

J. IL NORDENSTAM.
OSCAR NORRMÉN.
W. ZILLIACUS.

H. MOLANDER.
A. MECHELIN.

C. Estlander.
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