
§ B.

Stadgar
för

Mustasaari Djurskyddsförening.

Föreningen har till uppgift att motarbeta alla
arter af djurplågeri och särskildt att werka för en
stonsam och mild behandling af husdjuren.

Säfom djurplägeri anfes
a) hwarje ansträngande af djuret öfwer defs

krafter,
d) hwarje misshandling, ware sig den fler ge-

nom hugg och slag, hunger, törst, däliga bo-
städer eller Pä annat fatt, famt

o) djurs dödande pä annat fatt än gällande
öfwcrhetliga förordning om stagt af djur
förefkrifwer.

Föreningens wertsamhct hänför sig till Mus-
tasaari kommun jcmte inom densamma befintliga
Wafa stad tillhöriga marker.

Ledamot i föreningen är förpligtad att efter
förmåga befrämja dess syften:

s) genom eget föredöme famt upplysningar,
förmaningar eller warningar jemwäl ät barn
och tjänstefolk,

d) genom spridning af för ändamälet kgnade
striftcr,



o) genom att meddela föreningens bestyrelse
upplysningar om ortsförhällanden, seder och
bruk, som hafwa inflytande pä djurens be-
handling,

a) genom att ifråga om sådana fall af djur-
plägeri, som innefatta förbrytelse mot gäl-
lande lag, antingen anmäla förhållandet hos
wederbörlig polis, eller hos föreningens be-
styrelse till den ätgärd bestyrelsen kan finna
skäligt widtaga, samt

e) genom att i öfrigt understödja föreningens
bemödande.

Hwarje wälfrcjdad Person inom werksamhetsom-
rädet är berättigad att i föreningen inga och i så-
dant fall förpligtad att till föreningens kassa er-
lägga en ärlig afgift af minst 50 penni, samt barn
under 15 är 25 penni. Friwilliga bidrag emottagas.
Den som Pä en gäng crlägger 5 mark äfwensom
den, hwilken under 15 är crlagdt ärsafgift, ärsäsom
ständig medlem befriad frän widare betalning.

Ledamot som förbrutit sig mot dessa stadgar
eller icke under tre ars förlopp inbetalt sin ärsafgift,
är skild frän föreningen.

Föreningens angelägenheter ombesörjas af en be-
styrelse af fyra ledamöter och fyra suppleanter. Denna
bestyrelse, som inom sig wäljer ordförande och viccordf.
samt sekreterare och skattmästare, wäljcs af förenin-
gen för twä är, sälunda att hwarjc är twä ledamö-
ter och twä suppleanter afgä, det första aret genom
lottning, sedermera enligt tnr. Afgäende ledamot
eller suppleant kan äter waljas.
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a) decharge för bestyrelscn,

relsen och
skaperna.

Beftyrelsen sammanträder till ordinarie möte en
gäng i månaderna Mars, Juni, September och December
och är beslutförbar mcd ordförande och twä leda-
möter. Wid sammanträden föres protokoll och be-
slut fattas genom röst Pluralitet, därwid ordföranden
har afgörande röst.

Hos lokala myndigheter eger bestyrelsen anhälla
om sädana ätgärder och föreskrifter, som befrämja
föreningens syften.

För att befordra en Verksammare kontroll öf-
wer efterlefnaden af mot djurplägeriet stiftade lagar
och gifna föreskrifter, eger bestyrelsen att i män af
sina tillgängar anwända utaf föreningens medel större
eller mindre belopp till belöningar ät Personer, hwil-
ka Pä synnerligt sätt befordrat föreningens syften,
äfwenfom i sin tjenst antaga djurskyddspolis.

En gäng om aret, i Mars manad, hälles all-
mänt ärsmöte, hwartill föreningens medlemmar sam-
mankallas genom annons i ortens swenska tidningar
twä weckor förut.

Wid denna sammankomst afgifwer bestyrelfen
redogörelse samt berättelse angäende föreningens »verk-
samhet och handlagges, utom andra frägor, följande
ärenden:

d) wal af ledamöter och suppleanter i besty-

o) wal af rewisorer sör granskning af räken-

Hwarje medlem eger rätt att framställa de
förslag han önflar ma blifwa föremal för famfäld
Pröfning.
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§ '2

Tillätet af Censuren »en 29 maj 190.',

Nilolaistad, Wa,'ll°Pustms tryckeri 1905

Bestyrelsen eger rätt att wid behof samman-
kalla extra möte. Frågor som röra ändring af stad-
garna kunna dock endast Pä ärsmötet afgöras. För-
slag till sädan ändring stall i årsmötets annonser
tillkännagifwas.

Wid de allmänna sammankomsterna afgöras
ärendena, dä skiljaktighet i meningarne uppstä, enligt
de grunder § ? i likartade fall för bestyrelsen in-
nehåller. I omröstning deltagande ware personligen
närwarande.


