Stadgar
för
Djurskyddsföreningen i Ekenäs.
IY*Y,
§

i.

Föreningen

af

har till uppgift att motarbeta alla arter
och särskildt att »verka för c» skonsam och
behandling af husdjuren.

djurplågeri

mild

Såsom djnrplägcri
a)

anses:

Hwarje ansträngande

mäga.

af djuret öfwer dess för»

d) Hwarje misshandling, ware sig genom huczg och
slag, hunger och törst, eller' annan genom elakhet, »vårdslöshet, »vinstbegär, eller lättsinne framkallad grymhet, samt
ouödigtwis
c) Djurs dödande pä ett sätt
lidanden.
förökar dess

som

§

Föreningens

skall äfwen efter

muner och socknar

2.

hufwudsätc är Ekenäs stad, men den
förmåga söka werka i angränsande komgenom der bosatte ledamöter.

s

3.

Hlvarjc wälfrejdad person är berättigad att i före«
I medlems afgift erlägges till föreningens
ärlig
afgift af 1 mark för ståndsperson och 50
tassa en
penni för arbetande klassen.
ningen inga.

Föreningen cgcr rättighet att emottaga friwilliga bidrag

och testamenterade

medel.
§

4.

Ledamot i föreningen är förpligtad att
befrämja
«,)

dess

efter

förmåga

syften.

Genom eget

föredöme samt upplysningar, för-

maningar och warningar.
b) Genom spridning af fur ändamålet cgnadc fkrifter.
c) Genom att i sådana fall af djurftlägcri,
innefatta förbrytelse mot gällande la q, antingen sjclf göra
dem till föremal för ätal eller anmäla förhällandet hos
wcdcrbörandc polis eller ock hos föreningens bcstyrelse,
till den åtgärd föreningen kan finna skäligt »vidtaga, samt
<l) Genom att i öfrigt understöda föreningens
syften.
5.

som

s

Ledamot
icke

som

under tre

frän förcuiugcu.

förbrntit sig uwt dessa stadgar eller
ars förlopp inbetalt fin ärsafgift, är skild
8

6.

Föreningens angelägenheter ombesörjas af en bcstyrelse af fyra ledamöter och twä suppleanter. Denna beftyrclsc, som inom sig wäljcr ordförande, sekreterare och skattmästare, utses af föreningen för twä är sälunda, att hwarjc
är twä ledamöter och c» suppleant afgä, första aret genom lottning, fedcnncra genom tnr. Afgäcnoe ledamot
eller suppleant kan ätcrwäljas.
§

7.

Bcstyrclscu sauimauträder pä kallelse af ordföranden
och ar bestutför med denne och twä ledamöter. Wid

manträdena föres prototoll,
plnralitct dcrn>id ordföranden

sam-

och beslut fattas genom rösthar afgömndc röst.

§

8.

Till befrämjande af föreningens syftemål åligger bcstyrclscn isynnerhet att efter förmäga widtaga åtgärder i
följande affecnden:
a) Försäljning

saken

och gratis utdelning af djurskyddsskrifter särskildt bland landtbrnkarc, skolallmogemän, tjenare, formän och hyrkuskar;

behandlande

ungdom,

Upprop till

d)

pressen för
c)

allmänheten

anslutning, medwcrkan

genom den periodiska

och understöd;

Befordrande till lagligt

answar

af personer,

hwilka gjort sig skyldiga till djurplågeri samt offentliggörandet af utgången af sådana åtgärder, äfwensom
(I) Inköp af gamla, wanskötta eller uthungrade hästar.

s

9.

Engäng om ärct i Mars manad hälles allmäut
möte, hwartill föreningens medlemmar pä lämpligt sätt

ars«

sam»

mankallas.

Wid denna sammankomst afgifwer bestyrclsen redosamt berättelse angående föreningens werksamhct
och handlagars utom andra frågor följande ärenden
görelse

a) Decharge för bestyrclsen;
d) Wal af ledamöter och suppleanter i bcstyrel-

sen, samt
c)
skaperna.

Wal

af rewisorcr för granskning af räken-

Hwarje medlem äger rätt att framställa de förslag han
önskar blifwa föremal för samfäld Pröfniug; dock ma ej
wid samma tillfälle beslut fittaS säfraiut ej förslaget blifwit till bcstyrelscu inlemuadt minst en manad förut och
bcstyrelseu deröfwee afgifwit utlåtande.

§

Äcstyrelsen

extra

möte.

äger ratt

att wid
röra ändring

som

Frågor

10.

dock endast pä ärsmötc afgöras.
§

behof sammankalla

af

stadgarna kunna

11.

Wid de allmänna sammankomsterna afgöras ärendcrna, dä skiljaktighet i meningarna uppstå, enligt de grunder § 7 i liknande fall för bestyrclsen innehåller.
jag tagit i öfwerwägandc
tillåta
bildandet af ifrägawaallenast
gilla
äfwcn
och till efterrättelse fast<
förening föreslagna stadgar
ställa ofwanintagna för
och äger ändring uti de sälunda faststälda stadgarnc icke
giltighet, med mindre den warder af behörig myndighet stad'
fästad. Det enhwar som »vederbör till efterrättelse länder.
Helsingfors, a Landskansliet, den 4 April 1888.

Förewarande ärende har

och finner godt icke
rande förening, utan

samma

G. v.

Alfthan.
Mortimer Londen.
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