
Stadgar

för

„
Djurvännerna"i Hangö.
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§ i.
Föreningen har till uppgift att motarbeta alla arter

af djurplågeri och särskildt att verka för en skonsam
och mild behandling af husdjuren.

Såsom djurplågeri anses:
a) hvarje våldsamt ansträngande af djuret utöfver dess

krafter ;

b) hvarje misshandling, vare sig genom hugg och

slag, hunger och törst eller annan genom elakhet,
vårdslöshet eller lättsinne framkallad grymhet ; samt

c) djurs dödande på ett sätt, som onödigtvis förökar
deras lidande.
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§ 3.

förmåga befrämja dess syften:

§ 4.

§ 5.

s 6.

Ledamot i föreningen är förpliktad att efter bästa

a) genom eget föredöme samt upplysningar, förma-
ningar eller varningar;

b) genom Bpriilning at tör 3näZmä>et zkMer;
c) genom att i fråga om sådana fall af djurplågeri,

som innefatta förbrytelser mot gällande lag, antin-
gen «Mi göra dem till föremål för åtal eller an-

mäla förhållandet hos vederbörlig polismyndighet
eller och hos föreningens bestyrelse, till den åtgärd
bestyreisen kan firma skäligt vidtaga ; samt

d) genom att i öfrigt understödja föreningens bemö-
dande.

Föreningen utgör filial af föreningen „ Djurvän-
nerna" i Helsingfors.

Årsafgiften utgör 50 penni för fullvuxen och 15
penni för barn. Medlem som ej under två år full-
gjort denna utbetalning eller elje» visat sig ej upp-

fylla ofvan gifna bestämmelser, varder skild från för-
eningen.

Anmälan om utträde af medlem i föreningen kan
ske genom medlem förut inskrifven'i densamma.

Styrelsen utgöres af fyra ledamöter samt tvänne
suppleanter hvilka bland sig utse ordförande, vice



ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelsen
är beslutför, när tre ledamöter äro närvarande.

Vid årsmötet, som hålles i maj månad, afgifver
tillika den afgående bestyreisen berättelse öfver sin
verksamhet, verkställes val af tvenne revisorer och en
revisors suppleant samt föredrages revisorernas berät-
telse äfvensom meddelas ansvarsfrihet åt afgående
styrelsen samt behandlas öfriga frågor, som af besty-
reisen föreläggas mötet.

§ 7.
Styrelsen bör årligen upprätta förteckning öfver

samtliga medlemmar i föreningen.

Redogörelse öfvcr medlemsafgifterna och möjligen
andra influtna penningemedel insändes till bestyrei-
sen för »Djurvännerna" i Helsingfors senast den 31
augusti.

Frågor, som å årsmötet behandlas, böra minst två
veckor föreläggas styrelsen till granskning.

§ 10.

Förslag till ändring af dessa stadgar bör hemstäl-

til! föreningen „
Djurskyddsvännernas i Helsingfors

granskning, hvilken beviljar eller åtalar detsamma.



§ 11.

Hangö Tryckeri & Tidnings Aktiebolag 1907

Upplöses föreningen, hvarom beslut endast å års-

mötet kan fattas, bör dess tillgångar tillfalla förenin-
gen „Djurvännerna" i Helsingfors.
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