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Yhdistys, jonka tarkoituksena on Uudenmaan lää-
nissä vastustaa kaikenlaatuista eläinten rääkkäystä,
kuin myöskin eläinten käyttämistä siveellisessä ja talo-
udellisessa suhteessa hyljättävällä tavalla, sekä samalla
levittää tietoa eläinten todellisesta merkityksestä ihmi-
selle, sijaitsee Helsinginkaupungissa. Pyrintöjensä tarkoi-
tus poran kokee yhdistys, joka voidaksensa toimia täysin
tehokkaasti jakaantuu eri osastoille, kuten vivisektionin ja
pikku lintujen hävittämisen vastustamiseksi, yksinker-
taisempien mutta samalla tarkoituksenmukaisempien
asumuksien ja ajokalujen toimeensaamiseksi kotieläi-
mille, hevosenlihan käyttämisen edistämiseksi j. n. e.,
saavuttaa julkaisemalla ja levittämällä kirjasia sekä saat-
tamalla eläimenrääkkäystä koskevia asioita laillisesti
syytteenalaisiksi.

§ 2.

Jokainen tässä läänissä asuva hyvämaineinen hen-
kilö, joka tahtoo edistää 1 §:ssä mainittua tarkoituspe-
rää, on oikeutettu jonkun aikaisemman jäsenen ilmoi-
tuksesta ja yhdistyksen hyväksyttyä hänen, jäsenenä
liittymään yhdistykseen, ja on hänen suoritettava siihen
2 markan suuruinen vuotuinen maksu taikka elinajalta
laskettu 20 markan jäsenmaksu. Jäsen, joka on rik-
konut näitä sääntöjä taikka joka ei kahden vuoden ai-
kana ole suorittanut vuosimaksujansa, erotetaan yhdis-
tyksestä.

§ 3.

Yhdistyksen kutsuu puheenjohtaja kokoukseen vä-
hintäin kerran kuukaudessa, lukuunottamatta kesäkuun
1 päivän ja syyskuun 1 päivän välistä aikaa, ja vuosi-
kokoukseen maaliskuussa joka vuosi, ollen yhdistys pää-
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Vuosikokouksessa esitetään seuraavat asiat
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tösvaltainen kun kahdeksan jätentä on saapuvilla. Osas-
tot taas kokoonkutsuu niiden puheenjohtajat niin usein
kuin syytä siihen ilmaantuu.

Päätöksen määrää yksinkertainen äänten enem-
mistö, mutta on päätös uuden jäsenen ottamisesta tahi
sellaisen erottamisesta, joka on rikkonut sääntöjä, sekä
yhdistyksen purkamisesta, ollaksensa pätevä, seuraavan
vähintäin kuukautta sen jälkeen pidettävän kokouksen
hyväksyttävä; ja tulee yhhistyksen jäsenten sitä ennen
saada tieto sellaisesta päätöksestä.

Yhdistyksen toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja
sihteeri kuin myöskin eri osastojen puheenjohtajat, lu-
vultaan vähintäkin 4, sekä 2 varamiestä, jotka ovat
vastuunalaiset yhdistyksen varoista; ollen toimikunnan
asiana jäsentensä kesken jakaa erinäiset tehtävät.

Tilit päätetään tilinvuodelta, joka luetaan maalis-
kuun 1 päivästä helmikuun viimeiseen päivään ja jäte-
tään tarkastettaviksi valituille tilintarkastajille, joita lu-
vultaan on kaksi, sekä yksi varamies.

Vuosikertomus ja tilintarkastajain antama kerto-
mus ; vastuunvapaudon myöntäminen toimikunnalle ; sekä
toimikunnan ja tilintarkastajain vaali seuraavaksi tili-
vuodeksi.

Jos yhdistys puretaan, joutuvat sen varat eläin-

suojelustoimelle Helsingissä, tasan jaettaviksi siellä sil-
loin olevien eläinsuojelus yhdistysten kesken.



StadgarförNylands Djurskyddsförening.
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Föreningen som liar till ändamål att inom Nylands-
län motarbeta hvarje slags plågande af djur, äfvensom
hvarje i såväl moraliskt som ekonomiskt lösnäs för-
kastligt användande af dem, samt att tillika utbreda
kunskap om djurens sanna betydelse för människan,
har sitt säte i Helsingfors stad.

Målet för sina sträfvanden söker föreningen, som
för att kunna verka fullt energiskt, fördelar sig i sär-
skilda sektioner, såsom för bekämpande af rivisektionen
och utrotande af småfågel, införande af enklare men
tillika ändamålsenligaro bostäder och körredskap för
husdjuren, befrämjande af användningen af hästkött m.
m., nå genom skrifters utgifvande och spridande samt
lagligt beifrando af djurplågeri.

§ 2.

Enhvar inom länet bosatt, välfrejdad person, som
vill medverka tili det i § 1 angifna syftet, eger, på
anmälan af förutvarande medlem och efter föreningens
godkännande, såsom medlem ingå i densamma och har
att erlägga en årlig afgift af 2 mark eller ock en för
lifstiden beräknad medlemsafgift af 20 mark. Medlem
som förbrutit sig mot dessa stadgar eller icke under
två års tid inbetalat sin årsafgift varder skild från
föreningen.

Föreningen sammankallas af ordföranden till möte
minst en gång i månaden, med undantag af tiden från
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den l:sta juni tili den 1:»ta september, och till årsmöte
i mars månad livats år samt är beslutför då åtta
medlemmar äro närvarande. Sektionerna åter samman-
kallas af deras ordförande så ofta därtill skäl finnes.

Beslut fattas mcd enkel röstpluralitet ; men bör
dock beslut om ny medlems intagning och skiljande af
den, som brutit mot stadgarna, samt om föreningens
upplösning, för att vara gällande, godkännas af följande
minst en månad därefter inträffande möte, hvarförinnan
föreningsmedlemmarna skola underrättas om sådant beslut.

Föreningens bestyrelse utgöres af ordföranden och
sekreteraren samt ordföranden© uti de särskilda sektio-
nerna, till antalet minst 4, äfvensom 2 suppleantor,
hyilka äro ansvariga för föreningens tillgångar, och för-
delar bland sina ledamöter de särskilda göromålen.

Räkenskaperna skola afslutas för räkenskapsår, som
räknas från den 1 mars till den sista februari och gran-
skas af utsedda revisorer, till antalet 2 mcd 1 suppleant.

Vid årsmötet böra föredragas följande ärenden:
Ars- och revisionsberättelserna; beviljande af an-

svarsfrihet åt bestyreisen; samt val af bestyrelse och
revisorer för följando räkenskapsår.

För den händelse föreningen upplöses tillfalla dess
tillgångar djurskyddsarbetet i Helsingfors, till jemn för-
delning mellan där då existerande djurskyddsföreningar.


