Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Korkeassa Nimessä, Hänen Suomen Senaattinsa päätös Eouvien Therese Hahlin, Jenny Strömbergin
ynnä muiden Helsingin kaupungissa asuvien henkilöiden alamaisen anomuksen johdosta saada
perustaa nMariayhdistys" niminen seura sekä
saada anomuskirjoitukseen liitetty ruotsin- ja
suomenkielinen sääntöehdotus vahvistetuksi, joka
ehdotus on näin kuuluva:

Säännöt

Mariayhdistykselle.
i §•
Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kaikkiin yhteiskunnan luokkiin kuuluvia naisia yhteiseen työhön työkansan naisten kohottamiseksi siveellisessä ja tiedollisessa
suhteessa sekä heidän taloudellisen asemansa parantamiseksi.
Yhdistyksessä osalliset ovat joko perustajia taikka
jäseniä.
Perustajat suorittavat vähintään viiden (5) markan
vuosimaksun, jäsenet kaksi (2) markkaa. Viimemainitut eivät ole äänivaltaisia.
Yhdistys valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan sekä ne virkailijat ja toimikunnat, joita katsotaan tarpeellisiksi yhdistyksen eri vaikutusaloja varten.
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§.

Yhdistys kokoontuu vakinaiseen kokoukseen jonakin
arkipäivänä joka kuukauden ensimmäisellä viikolla (kesä-

kuukaudet lukuun-ottamatta), jolloin ehdotuksia ja asioita
käsitellään. Tarvittaissa tahi kun vähintään 3 jäsentä sitä
pyytää, kutsuu puheenjohtaja ylimääräiseen kokoukseen.

Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen Tammikuun kuluessa, jolloin virkailijat valitaan, vuosikertomus luetaan ja

tilintarkastajat antavat lausuntonsa rahaston hoidosta.

Ehdotus näitten sääntöjen muuttamiseen jätettäköön

Marraskuun kuluessa puheenjohtajalle, jonka ynnä muitten
virkailyain ja neljähenkisen, yhdistyksen valitseman komitean kanssa tulee sitä tarkastaa ja siitä lausuntonsa antaa.
Ehdotus esitetään yhdistykselle hyväksyttäväksi Tammikuun
vakinaisessa kokouksessa ja on päätös siitä tarkistettava
vuosikokouksessa. Tämän päätöksen voimaan pääsemiseksi
vaaditaan vähintään a /8 osaa läsnäolevain äänistä.
Annettu Keisarillisessa Suomen Senaatissa ja Sen
1892
Talous-Osastossa; Helsingissä, Kesäkuun 9 p:nä 1892.
Keisarillinen Senaatti on tämän alamaisen anomuksen
Itsellensä esittelyttänyt ja katsoo hyväksi sallia seuran
perustamisen ja vahvistaa sille ylläolevan sääntöehdotuksen,
kuitenkin sillä lähemmällä määräyksellä, että yhdistyksen
hallinto on oleva Helsingin kaupungissa ja että sääntöjen
muutos-ehdotukset ovat, voimaan astuaksensa, alistettavat
Keisarillisen Senaatin tarkastettaviksi.
Tätä kaikki asianomaiset alamaisesti noudattakoot.
Hänen Keisarillisen Majesteettinsa korkeassa Nimessä,
Hänen Suomen Senaattinsa.

C. Tudeer.
G. von Troil.
Wald. Eneberg.

A. f. Arppe.
K. F. Ignatius.

Gustaf

Tavler.
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I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senats för Finland resolution i anledning
af Fruarna Therese Hahls, Jenny Strömbergs med
flera i Helsingfors stad bosatta personers underdåniga ansökning om tillstånd att bilda en förening, benämd „Mariaföreningen tt samt om fastställelse af ansökningsskriften bilagda å svenska
och finska språken affattade förslag till stadgar;
varande sagda förslag så lydande:
,

Stadgar
för

Mariaföreningen.
§ i.
Föreningens syftemål är att förena kvinnor af alla
samhällsklasser till samvärkan för arbetande kvinnors höjande i sedligt och intellektuelt afseende samt förbättrande
af deras ekonomiska ställning.
§ 2.
Föreningen består af stiftare och medlemmar.

3.
Stiftarna betala en årsafgift af minst fem (5) mark,
medlemmarna två (2) mark. De senare äro icke röstbe§

rättigade.

Föreningen väljer ordförande, viceordförande, sekreterare och kassaförvaltare samt de funktionärer och styrelser,
som anses nödiga för de olika värksamhetsgrenarna.
§

5.

Föreningen sammanträder till ordinarie möte någon
hälgfri dag inom första veckan af hvarje månad (sommar-

månaderna undantagna), då förslag och ärenden behandlas.
"Vid behof eller då minst 3 ledamöter derom anhålla, sam-

mankallas af ordföranden extra möte.

Föreningen sammanträder till årsmöte inom januari
månad, då val af funktionärer verkställas, årsberättelsen
uppläses och revisorerna afgifva sitt utlåtande öfver kassa-

förvaltningen.

Förslag till ändring af dessa stadgar bör inom november månad inlemnas till ordföranden, hvilken jemte öfriga funktionärer samt en komité af 4 personer, valda af
föreningen, äga att granska och om detsamma afgifva sitt
utlåtande. Förslaget framlägges för föreningen till antagande på ordinarie mötet i januari och bör beslutet därom
på årsmötet justeras. För detta besluts giltighet fordras
minst 2 /3 af de närvarandes röster.
Gifven uti Kejserliga Senaten för Finland och Dess
Ekonomie Departement; i Helsingfors, den 9 Juni 1892.
Kejserliga Senaten har låtit denna underdåniga ansökning Sig föredragas och finner godt tillåta föreningens
bildande och fastställa ofvanintagna förslag till stadgar för
densamma, likväl med den närmare bestämning, att föreningens styrelse skall hafva sitt säte i Helsingfors stad samt
att jemväl förslag till ändring af stadgarna skall, för vinnande af giltighet, underställas Kejserliga Senatens pröfning.
Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse
länder.
I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess Senat
för Finland.
C. Tudeer.
G. von Tro/'/.

A. E. Arppe.
K. F. Ignatius.

Wald. Eneberg.

Gustaf

Tauler.

