
Stadgar för Djurskyddsföreningen
i Helsingfors.

§ 1.
Föreningen har till uppgift att motarbeta alla

arter af djurplägeri och särfkildt att werka för
en skonsam och mild behandling af husdjuren.
Säsom djurplågeri anses:

a) hwarje wäldsamt ansträngande af djuret
utöfwer dess krafter;

b) hwarje misshandling, ware fig genom hugg
och slag, hunger och törst eller annan genom elak-
het, wardslöshet eller lättsinne framkallad grym-
het samt

o) djurs dödande pä ett sätt, som onödigtwis
förökar deras lidande.

§ 2.
Föreningens werksamhet hänför sig närmast

till Helsingfors stad, under förutsättning att
föreningens pä andra orter bosatte medlemmar
werka i samma syfte.

s 3.
Ledamot i föreningen är förpligtad att efter

förmåga befrämja dess syften:
») genom eget föredöme samt upplysningar,

förmaningar eller Varningar;



b) genom spridning af för ändamålet egnade
skrifter;

o) genom att meddela föreningens beftyrelse
upplysningar om ortsförhällanden, seder ock bruk,som hafwa inflytande pa djurens behandling;

a) genom att ifråga om sädana fall af djur-
plågeri, som innefatta förbrytelse mot gällande
lag, antingen sjelf göra dem till föremal för ätal
eller anmäla förhällandet hos wederbörlig polis,
eller ock hos föreningens bestyrelse, till den ät-
gärd bestyreisen kan finna skäligt widtaga; samt

e) genom att i öfrigt understödja föreningens
bemödanden.

§ 4,
Hwarje wälfrejdad samhällsmedlem är berät-

tigad att i föreningen inga och i sådant fall för-
pligtad att till föreningens kassa erlägga en är-
lig afgift, qwinna 2 och man 4 mark, Friwil-
liga bidrag emottagas med tacksamhet.

Den som pä en gäng erlägger, qwinna 20
och man 40 mark är för framtiden befriad frän
arsafgift.

Obemedlade personer, som befrämjat förenin-
gens syften och kunna göra föreningen synnerligt
gagn, eger bestyrelsen att i föreningen upptaga
fasom icke betalande ledamöter.

s 5.
Ledamot, som förbrutit sig mot dessa stadgar

eller icke under tre ars förlopp inbetalt sin ärs-
afgift, är skild frän föreningen.

§ 6.
Föreningens angelägenheter ombesörjas af en



bestyrelse af sex ledamöter och tre suppleanter.
Denna bestyrelse, som inom sig wäljer ordförande
och vice ordförande samt utser sekreterare och skatt-
mästare, wäljes af föreningen för tre ar, sälunda
att hwarje är twä ledamöter och en suppleant
afga, de första twä aren genom lottning, seder-
mera enligt tur, Afgäende ledamot eller suppleant
kan äterwäljas.

Bestyrclsen sammanträder en gäng i månaden
och är beslutmessig med ordförande, eller den i
hans ställe ar, och twä ledamöter. Wid samman-
träden föres protokoll, och beslut fattas genom röst-
pluralitet, derwid ordföranden har afgörande röst.

§ 8.
Hos de lokala myndigheterna eger bestyrelsen

anhålla om sädana åtgärder och föreskrifter, som
befrämja föreningens syften.

§ 9.
För att winna en werksammare kontroll öfwer

efterlefnaden af de mot djurplågeriet stiftade la-
gar och gifna föreskrifter eger bestyrelscn att i
mon af tillgängarne anwända utaf föreningens
medel större eller mindre belopp till belöningar,
dels ät polisbetjenter, dels ät andra, hwilka till
laglig näpst befordrat någon eller några, som
gjort sig skyldiga till förbrytelse af förenämnd
beskaffenhet,

§ 10.
En gäng om aret, i Maj manad, hålles all-

mänt årsmöte, hwartill föreningens medlemmar
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sammankallas genom annons i tidningarne tre
weckor förut.

Wid denna sammankomst afgifwer bestyrelsen
redogörelse samt berättelse angående föremngens
werksamhet, och handlagges, utom andra frågor,
följande ärender:

a) decharge för bestyrelsen,
b) wal af ledamöter och suppleanter i besty-

relsen, och
o) wal af rewisorer för granskning af räken-

skaperna.
Hwarje medlem eger ratt att framställa de

förstag han önskar ma blifwa föremal för sam-
fäld pröfning; men i anledning af sådant för-
stag kan likwäl ej wid samma tillfälle beslut fat-
tas, sä framt ej förstaget blifwit till bestyrelfen
ingifwet minst fjorton dagar före sammankomsten
och bestyrelsen deröfwer afgifwit utlåtande.

§ 11.
Bestyrelsen eger rätt att wid behof samman-

kalla extra möte. Frägor, som röra ändring af
ftadgarne, kunna dock endast pä årsmötet afgöras.

§ 12.
Wid de allmänna fammankomsterna afgöras

ärenderna, dä skiljaktighet i meningarne uppstä,
enligt de grunder § 7 i likartade fall för besty-
relsen innehåller.
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