
STADGAR

FÖD

DJURSKYDDSFÖRENINGEN

I
BORGÅ.

.XI-

Tryckeri & tidnings-aldiobolaget, Borgå 1899





I Hans Kejserliga Majestäts
Höga Namn,

Dess Senats för Finland

resolution i anledning af Lektorn J. E.
Strömborgs, Skolläraren V. L. Cajanders,
Vice konsuln Avg. Eklöfs med flere med-
lemmars af Borgå stadskommun hos
Guvernören öfver Nylands län gjorda och
af bemalde Guvernör till Kejserliga Sena-
tens pröfning öfverlemnade ansökning om
tillstånd att bilda en djurskyddsförening
i nämnde stad i enlighet med bildat
förslag till stadgar så lydande:



§ I-

Till dessa höra:
a) djurs sårande och pinande;

Stadgar för Djurskyddsföreningen
i Borgå.

Föreningen har till uppgift att verka
för en skonsam och mild behandling af
djuren samt särskildt att motarbeta alla
arter af djurplågeri.

b) starka och upprepade slag, öfver-
drifna ansträngningar samt öfver-
lastning med bördor;

v) misshandling genom foderbrist, van-

vård eller användande af körredskap,
som förorsaka smärtor eller sår;

d) djurs dödande på, ett sätt, som onö-
digtvis förökar deras lidande.



Ledamot i föreningen är förpligtigad
att efter förmåga befrämia dess syften:

genom eget föredöme samt upplys-
ningar, förmaningar eller varningar;
genom spridande af för ändamålet
egnade skrifter;
genom att meddela föreningens be-
styrelse upplysningar om ortsförhål-
landen, seder och bruk, som hafva
inflytande på djurens behandling;
genom att i fråga om sådana fall af
djurplågeri, som innefatta förbrytel-
ser mot gällande lag, antingen sjelf
göra dem till föremål för åtal eller
anmäla förhållandet hos vederbörlig
polis, eller ock hos föreningens be-
styrelse, till den åtgärd bestyreisen
kan finna skäligt vidtaga; samt



§ 3.

§ 4.

e) genom att i öfrigt understödja före-
ningens bemödanden.

Hvarje välfräjdad samhällsmedlem är
berättigad att i föreningen ingå och i
sådant fall förpligtigad att till förenin-
gens kassa erlägga i årlig afgift två
mark. Dock stånde det medlem fritt att
i ' ledamotsafgift en gång för alla inbetala
tjugu mark.

Obemedlade personer, som befrämjat
föreningens syften och kunna göra före-
ningen synnerligt gagn, eger bestyreisen
att i föreningen upptaga såsom icke be-
talande ledamot.

Ledamot, som förbrutit sig mot dessa
stadgar eller icke under tre års förlopp



inbetalt sin årsafgift, är skild från före-
ningen.

s ''.

Föreningens angelägenheter ombesör-
jas af en bestyrelse af sex ledamöter.
Denna bestyrelse, som årligen inom sig
väljer ordförande och vice ordförande samt
utser sekreterare och skattmästare, väljes
af föreningen vid årsmötet. Vid hvarje
års slut afgå tvänne af bestyreisens leda-
möter, hvilka dock genast kunna åter-
väljas. Vid slutet af första och andra
året bestämmes genom lottuing, hvilka
som skola afgå, men sedermera afgå i
tur de först valde.

§ 6.
Bestyreisen samman träder en gång i

månaden och är beslutmessig med ordfö-
randen, eller den i hans ställe är, och



§ 7.

§QO.

två ledamöter. Vid dess sammanträden
föres protokoll, och beslut fattas genom
röstpluralitet, men om rösterna å livar-
dera sidan utfallit lika, blifve den me-
ning gällande, som ordföranden biträdt.

Hos de lokala myndigheterna eger
bestvrelsen anhålla om sådana åtgärder,
som befrämja föreningens syften.

För att vinna en verksammare kon-
troll öfver efterlefnaden af de mot djur-
plågeriet stiftade lagar och gifna före-
skrifter eger bestyreisen att i mon af
tillgångarna använda utaf föreningens
medel större eller mindre belopp till be-
löningar dels åt polisbetjenter, dels åt
andra, hvilka till laglig näpst befordra



någon eller några, som gjort sig skyldiga
till förbrytelser af förenämnd art.

s 9.

En gång om året, i januari månad,
hålles allmänt årsmöte, hvartill förenin-
gens medlemmar sammankallas genom
annons i ortens tidning. Vid denna sam-
mankomst afgifver bestyreisen redovisning
samt berättelse angående föreningens verk-
samhet under det föregående året, och
handlagges dervid utom andra frågor föl-
jande ärenden:

a) decharge för bestyreisen;
b) val af ledamöter i bestyroisen.; samt
c) val af revisorer för granskning af

räkenskaperna.
Hvarje medlem eger rätt att fram-

ställa de förslag han önskar må blifva
föremål för samfäld pröfning; men i an-



§ Ll».

§ 11.

ledning af sådant förslag kan likväl ej
vid samma tillfälle beslut fattas, derest
förslaget ej blifvit af bestyreisen till mö-
tets afgörande förberedt.

Bestyreisen eger rätt att vid liat
sammankalla extra möte. Frågor, som
röra ändring af stadgarne, kunna dock
endast på, årsmötet afgöras.

Vid de allmänna, sammankomsterna
afgöras ärenden, då skiljaktighet i me-
ningarna uppstå, enligt de grunder § 0
i likartade fall för bestyreisen innehåller.

Gifven uti Kejserliga Sonaten för
Finland och Dess Ekonomie Departement,
i Helsingfors den 12 Oktober 1875.



Kejserliga Senaten har lätit detta
ärende Sig föredragas och dervid funnit
godt icke allenast tillåta bildandet af
ifrågavaraiide djurskyddsförening, utan
äfven gilla och till efterrättelse fastställa
ofvanberörde för samma förening före-
slagna stadgar, uti hvilka någon ändring
förty icke må göras utan dertill utverkadt
särskildt tillstånd. Det alle, som veder-
bör, till underdånig efterrättelse länder.

I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senat för Finland:

E. af Forselies.
H. Molander.
Oscar Norrman.
V. yon Haartman.
W. Zilliacus.

K. Furuhjelm.
M. Mi/M.
A. Meehelin.
Albert Nykopp.

Carl Estlander.
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