




Stadgar

för Närpes understödsförening för
förolyckade hästar och nötkreatur.

/'hr/

Föreningens ändamål är att ersätta skada, som till-
skyndas ägare af i föreningen inskrifven häst eller in-
skrifvet nötkreatur till följd af djuret träffad sjukdom
eller olyckshändelse af sådan art, att djuret dör eller
måste dödas.

L 2,

Skada eller förlust af i föreningen iuskrifvet djur
ersattes icke:

l:o) Om förlust inträffat genom krig, brand eller
åskslag;

2:o) Om djurägaren veterligen underlåtit iakttaga
vederbörliga föreskrifter angående smittosamma sjukdo-
mar, eller utan nödtvång bragt djuret i beröring med
kreatur, som veterligen är med sådan sjukdom bohäftadt;



Nio) Om förlusten dier skadan orsakats af vårds-
löshet, misshandling eller vanvård;

4:o) Om djuret dött till följd af kastration, hvilkon
värkställts af någon annan an examinerad djurläkare eller
af gällare, som föreningen icke godkänt; samt om djuret
ej blifvit vårdadt i enlighet mcd af gällaren meddelad
föreskrift;

5:o) Om det förolyckade djuret varit försäkradt i
nägot annat bolag.

§.''.

Sedan föreningens utgifter for året iiro kända, ut-
taxeras beloppet af djurens ägare. Medlen uppbäras af
föreningens ordförande i november eller december måna-
der. Rester vare utmätningsgilla utan lagsökning, såsom
om kommunaluppbörd stadgadt är.

§ 4.

Dä häst skall ersättas, uttaxeras beloppet endast af
.inskrifna hästars ägare på grund at hästames uppskatt-
ningsvärde; ersättning för nötkreatur utgår efter ena-
handa värde för nötkreatur.

8 -'.

Föreningen utbetalar icke några ersättningar för hä-
star, innan 200 hästar blifvit inskrifna; och ej heller för
nötkreatur om ej deras antal uppgår till r>oo.



5 <>

Föreningens angelägenheter handhafvas af en sty-
relse, beståondo af ordförande och 12 ledamöter samt li

suppleanter, hvilka väljas vid bolagsstämman för två år
i gången; men afgår årligen halfva antalet af ledamö-
terna, första gången medelst lottning och sedermera efter
tur. Styrelsen väljer inom sig viccordförande.

5? 7.

Val och omröstningar vid bolagsstämma sko genom
onkel röstpluralitet, därvid h varjo doliigaro representerar
un röst.

S 8.

Styrelsen, som är boslutför, dä minst lialfva antalet
ledamöter iiro tillstädes, sammantriider på ordförandens
kallelse, så ofta bchofvot kräfver. Dess åliggande är:

l:o) Att emottaga och bokföra anmälningar om in-
träde i föreningen samt utfärda intyg öfver iuskrifna djur;

2:o) Att värkställa värdering och besigtning af ska-
dadt djur. Värderingen värkställes af ordföranden och
en ledamot, hvilka äga tillkalla erforderligt antal ojäfvige
porsonor ;

3:o) Att senast inom 14 dagar efter det skadobe-
loppet blifvit djurägaren tilldömd åt honom dot beviljade
beloppet utbetala ;

4.'0) Att för föreningens räkning upptaga lån till
bestridande af skadeersättningen och andra omkostnader;



och är styroisen gemensamt ansvarig för föreningens rä-
kenskaper och tillgångar;

5:o) Att förvalta föreningens model och för dera
redovisa; och räknas förvaltningsårct efter kalenderåret.

§ !>,

Ordföranden i styrelsen åtnjuter i årligt arvode från
föreningen minst 50 mark efter bolagsstämmans närmare
bestämmande, samt för besighiing och värdering 2 mark
af djurets ägare för hvarje förrättning äfvensom skjuts
till och från förrättningsställe nr föreningens kassa. Sty-
relsemedlem erhåller jämväl godtgörolse för sina besvär
till belopp, h varo m bolagsstämma bestämmer.

§ 10.

Föreningens räkenskaper granskas årligen af där-
till å bolagsstämma utsedde 2 revisorer. Sådan bolags-
stämma hvarvid tillika årsberättelsen och revisionsberät-
telsen för det föregåendo året uppläsas, hålles årligen i
februari månad. Extra stämma kan hållas vid behof.

§ 11.

Styrelsen äger uppgöra och på föreningens bekost-
nad anskaffa för bokföring nödiga böcker äfvensom an-
mälningsblanketter och inskrifningsbevis.

§ 12.

Du», som vill i föreningen inträda, anmälo sig hos
närmaste styrelseledamot, hvilken tillhandahåller nödiga



anmälningsblanketter till pris, som bolagsstumma dem
åsätter.

§ in

Föreningen utbetalar ersättning för förolyckade djur
enligt värdering vid olyckstillfället, dock ej högre än för-
säkringsbeloppet. Från ersättning afdrages det värde,
som för det döda djuret kan tillgodoräknas ägaren, äf-
vensom det belopp, h varmed möjligen staten i vissa fall
kan godtgöra honom hans förlust.

§ 14

Inträffar hos delägare någon förändring under året
i afseende å de försäkrade djurens antal, beräknas dock
högsta antalet djur vid uppdebitering af årsafgifterna.

Försäkringstagare, som är missnöjd mod den honom
af styrelsen tillerkända skadeersättningen anmäle härom
inom 8 dagar hos styrelsen: hvarefter saken, om den ej
kan i godo bilaggas, underkastas pröfuing af en kom-
promissrätt, hvartill styrelsen utser två och don miss-
nöjde likaledes två personor. Desso åter välja gemen-
samt en femte ledamot. Kompromissrätten sammanträda
därpå snarast möjligt för att målet granska ooh afgöra.
Ändring i kompromissrättens dom får icke sökas. Öfver
kostnaderna för kompromissdom gifve kompromissrätten
ock utslag.

§ 16.

Ändring af föreningens stadgar kan afhandlas och
beslutas å bolagsstämma; och böra såväl dessa stadgar,



som vidtagna förändringar underställas Guvernörens i
länet fastställelso.

Guvernörens öfvcr Wasa län resolution. Gifvon å
Wasa läns landskansli, i Nikolaistad, don lö Oktober
1901.

Jag har tagit detta ärende i öfvervägando och
pröfvar skäligt gilla och till efterrättelse fastställa ofvan-
intagna förslag till stadgar för »Närpos understödsförening
för förolyckade hästar och nötkreatur», uti hvilka stad-
gar ändring förty icke eger giltighet mcd mindre don
varder särskildt i laga ordning stadfästad.

Den som mod donna resolution icko åtnöjos, egor
dori söka ändring hos Hans Kejserliga Majestät medelst
underdåniga besvär, hvilka sist klockan före tolk å den
sextiondo dagen efter häraf erhållen dol, dagen för dol-
fåondot dock oräknad, skola vid talans förlust af besvä-
randen sjelf «Hoi' donnos lagligon tillsatta ombud jomto
denna resolution och öfrigo i do underdåniga besvären
åberopade handlingar inlemnas till Kegistratorskontoret i
Kejserliga Senatens för Finland Ekonomio Departement,

Ort och tid förutskrifue.

(Sigill).

F. G. Björnberg.
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Kristinestad,
Tryckeri- & Tidnings-Aktiebolagets Tiyokcvi, 1901








