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Säännöt
Satakunnan Eläinsuojelusyhdis-

tykselle.

1 §•

Yhdistyksen tarkoituksena on yleensä vaikuttaa,

sääliväistä ja lempeätä kohtelua eläimiä kohtaan;
ja erittäinkin vastustaa kaikenlaista eläinten rääk-
käämistä.

Eläinrääkkäyksenä on pidettävä:
l:ksi) Jokainen eläimen pakottaminen ponnis-

tukseen, joka käy sen voimain yli, tai on sen luon-
toa vastaan;

2:ksi) Haavoittuneiden, nilkkujen tai muuten
sairaiden vetäjäin käyttäminen; tai sellaisten ajo-
kalujen käyttäminen, jotka haavoittavat eläintä, tai
saattavat sille tuskia;

3:ksi) Jokainen pahoinpiteleminen joko lyö-
mällä, tai pieksämällä, nälällä tai janolla, taikka
muulla, ilkeydestä, huolimattomuudesta tai kevyt-
mielisyydestä lähtevällä julmuudella:

4:ksi) Eläimen tappaminen tavalla, joka tar-
peettomasti enentää sen kärsimystä:



öiksi) Kalojen tappamisen laiminlyöminen, joita
ei vedessä aiota kuljettaa;

6:ksi) Pikkulintujen, niiden ruunien ja poikien
vahingoittaminen.

2 8-
Yhdistyksen vaikutusalana, on Satakunnan

maakunta, keskusyhdistyksella Porin kaupungissa
ja haaraosastoilla maaseuduilla.

Haaraosastot toimivat omien, keskusyhdistyk-
sen vahvistamani sääntöjensä mukaan.

3!?,
Yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu pääsemään

jokainen kunniallinen kansalainen, joka yhdistyksen
nimikirjaan kirjoittautumalla sitoutuu näitä sääntöjä
noudattamaan ja vuosimaksuna yhdistykselle suo-
rittaa: mies yhden (1) markan ja nainen 50 penniä;
taikka kerrassaan edellinen viisikolmatta (25), jäl-
kimäinen viisitoista (15) markkaa. Lahjoja ja testa-
mentteja vastaanotetaan myöskin.

Yhdistys on oikeutettu kutsuinaan kunniajäse-
niä! jotka ovat kaikista maksuista vapaat.

4 8,
Yhdistyksen jäsen on velvollinen parhaan ky-

kynsä mukaan edistämään yhdistyksen tarkoitusta,:
l:ksi) omalla, esimerkillänsä- sekä, asianhaarain

mukaan, selityksillä, kehoituksilla ja varoituksilla;
2:ksi) levittämällä yhdistyksen tarkoitusta vas-

taavaa kirjallisuutta;



o:ksi) antamalla yhdistyksen toimikunnalle tie-
toja paikkakunnallisista oloista ja tavoista, jotka:
vaikuttavat eläinten koiitelemiseen;

4:Lsi) joko itse. tai toimikunnan, taikka pai-
kallisen poliisiviraston kautta kanteeseen saattamaan
sellaiset eläinrääkkäykset, joissa- lakia rikotaan; sekä

s:ksi) muuten edistämällä yhdistyksen harras-
tuksia.

5 8.
Jäsen, joka rikkoo näitä sääntöjä vastaan, tai

kahtena vuotena jättää jäsenmakson suorittamatta,
katsotaan yhdistyksestä luopuneeksi, mutta on kum-
minkin velvollinen suorittamaan laiminlyödyt jäsen-
maksot.

Yhdistyksen asioita hoitaa Porissa sijaitseva
keskustoimikunta, johon kuuluu kuusi jäsentä. Tä-
män toimikunnan, joka keskuudestaan valitsee pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä ottaa kir-
jurin ja rahavartian, valitsee yhdistys vuosikokouk-
sessa kolmeksi vuodeksi siten, että joka vuosi kaksi
jäsentä ja yksi varajäsen eroavat, kahtena ensimäi-
senä vuotena arvalla ja sittemmin vuoron mukaan.
Uudestaan valitseminen on sallittu.

Toimikunta kokoontuu kerran kuukaudessa tai
useammin asianhaarain mukaan, ja on toimivaltainen
kun jompikumpi puheenjohtaja jakolme jäsentä ovat



saapuvilla. Toimikunnan kokouksessa vastaa kirjuri
pöytäkirjasta, ja päätökset tehdään yksinkertaisella
ääni-enemmistöltä: Äänten tasan langetessa, käy se
mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja liittyy.

8 8,
Paikkakunnallisilta virastoilta pyytäköön toimi-

kunta sellaisia toimia ja määräyksiä, jotka edistävät
yhdistyksen tarkoituksia.

9 8-
Saavuttaakseen tehokasta vaarinpitoa eläin-

rääkkäystä vastaan säädettyjen lakien ja erinäisten
määräysten noudattamisesta ja edistääkseen yhdis-
tyksen tarkoitusta, saa toimikunta, varojen mukaan,
käyttää yhdistyksen rahastosta suurempia ja vähem-
piä määriä ei ainoastaan palkinnoiksi poliisimiehis-
tölle ja muillekin henkilöille, jotka lailliseen rangais-
tukseen saattavat eläinrääkkääjiä; vaan myöskin
sellaisten vanhuuttaan huonojen ja voimattomien
kotieläinten ostoon ja teurastamiseen, jotka selvästi
ovat rääkkäyksen alaisia.

10 i^.
Kerta vuodessa, alkupuolella helmikuuta, pide-

tään yleinen vuosikokous, johon toimikunta ilmoi-
tuksella kutsuu yhdistyksen jäsenet. Tässä kokouk-
sessa antaa toimikunta tilin rahavarojen hoidosta
sekä kertomuksen yhdistyksen toiminnasta lähinnä
kuluneena vuotena; minkä jälestä tilaisuutta varten



on puheenjohtaja valittava; ja otetaan silloin, paitsi
muita yhdistyksen toiminnan kanssa yhteydessä
olevia kysymyksiä, seuraavat asiat käsiteltäväksi:

1:k8i) mvöntäminsii tniiniliun,-
nalle;

2:ksi) Jäsenten valitseminen toimikuntaan;
3:ksi) Kahden tilintarkastajan ja yhden vara-

jäsenen valitseminen kuluvaa vuotta varten.
Jokaisella jäsenellä on oikeus tehdä ne ehdo-

tukset, jotka hän haluaa yhteisen keskustelun alai-
seksi; mutta sellaisen ehdotuksen johdosta ei samassa
tilaisuudessa saateta tehdä lopullista päätöstä, ellei
ehdotusta ole toimikunnalle annettu vähintänsä neljä-
toista päivää ennen kokousta, eikä toimikunta siitä
antanut lausuntonsa.

Kaikki asiat, jotka kokouksessa esiintyvät, lue-
tellaan ilmoituksessa, joka kahdeksan päivää ennen
kokousta on sanomalehdissä julkaistava.

H §•

Kunkin kalenterivuoden alussa tulee haara-
osastojen lähettää keskustoimikunnalle vuosikerto-
muksensa ja tarkastetun vuositilin edelliseltä vuo-
delta, yhdistyksen vuosikertomukseen liitettäväksi.

Yhdistyksen vuosikokoukseen saavat haara-
osastot lähettää kukin yhden edustajan joka kym-
mentä jäsentänsä kohti. Edustajilla on jokaisella
siinä yksi ääni.



12 t;
Milloin asianhaarat niin vaativat, on toimi-

kunnalla valta, kutsua yhdistyksen jäsenet yleiseen
ylimääräiseen kokoukseen. Sääntöjen muuttamista
koskevat kysymykset voidaan kuitenkin ainoastaan
vuosikokouksessa päättää ,

i:s §.

Yleisissä kokouksissa päätetään asiat, milloin
erimielisyyttä, ilmaantuu, niitten perustusten mukai-
sesti, jotka, 7:ssä, §:ssä toimikunnan suhteen maini-
taan.

HU Hj^
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SATAkTNTA BOKTRYCKERI



Stadgar
för Satakunta Djurskyddsförening.

§ 1.
Föreningens syftemål är, dels i allmänhet att

verka för en skonsam och mild behandling af djuren,
dels ock särskildt att motarbeta hvarje slag af djur-
plågeri.

Såsom djurplågeri anses:
l:o) Att djuren tvingas till ansträngningar, som

öfverstiga deras krafter eller strida mot deras natur;
2:o) Att till dragare användas djur, behäftade

med sårskador, hältor m. m. och att för dragare an-
vändas sådan körredskap, hvarigenom djuren antin-
gen sargas eller förorsakas plågor;

3:o) Hvarje misshandel af djur medels hugg
eller slag, hunger eller törst eller annan af elakhet.
vårdslöshet eller lättsinne skeende omildhet;

4:o) Hvarje aflifvande af djur, som förorsakar
dem en mera långvarig och smärtsam dödskamp, än
som är oundgängligen nödvändigt;

5:o) Underlåtenhet att döda fisk, som ej är
af sedd att transporteras i vatten;



6:o) Skadande af småfoglar. deras <"igg och
!!>!>>!!!',

i?2.
Föreningens verksamhel omfattar Satakunta

landskap; mcd en central-förening i Björneborg samt
filialafdelningar i landsorten. Filialafdelningarnas
verksamhet ordnas medels stadgar, som af oentral-
föreningen godkännas.

8 3,

Berättigad att i föreningen ingå ilr hvarje red-
bar samhällsmedlem, som medels inskrifning i för-
eningens matrikel förbindel' sig att efterlefva dessa
stadgai 1 samt i årsafgift till föreningen erlägger: man
en (1) mark och kvinna 50 penni, eller en gång för
alla den förstnämnde tjugufem (25). den senare fem-
ton (15) mark. Donationer och testamenten emot-
fagas jämväl.

Pöfeningön är berättigad att inbjuda heders-
ledamöter, hvilka arb befriade från alla afgiftér.

Hvarje medlem af föreningen är pligtig att efter
bästa förmåga befrämja föreningens syftemål:

l:o) Genom eget föredöme, samt efter om-
ständigheternas kraf, genom upplysningar, förma-
ningar eller varningar;

2:<>) Genom spridande ai literatur, som befräm-
jar föreiiiiigeriH syften:

3:o) Genom att meddela föreningens bestyrelse



upplysningar om ortsförhållanden och folkseder, som
kunna öfva inflytande på djurens behandling;

4:o) Genom att i fråga om sådana fall af djur-
plägeri, som innefatta förbrytelse mot gällande lag,
antingen själf eller genom föreningens bestyrelse
eller ock vederbörlig polis befordra den skyldige till
laga åtal;

5:o) Genom att i öfrigt understödja hvarje be-
mödande, som gagnar föreningen intressen.

8 5,

Medlem, som bryter mot dessa stadgar eller
under två år försummar inbetalningen af sin med-
lemsafgift, anses hafva utträdt ur föreningen, men
är det oaktadt riktig att erlägga resterande afgifter.

Ledningen af föreningens angelägenheter utol-
vas af en bestyrelse i Björneborg, bestående af sex
ledamöter och tre suppleanter. Denna bestyrelse,
som inom sig utser ordförande och viceordförande
samt antager sekreterare och kassör, väljes af för-
eningen på årsmöte för tre år sålunda, att tvänne
ledamöter och en suppleant årligen afgå, under de
två första åren genom lottning och sedermera i tur.
Omval är tillåtet.

8 7.
Bestyreisen sammanträder en gång i månaden,

eller oftare, efter omständigheterna; och är beslntför
då endera ordföranden neli tre ledamöter äro när-



varande. Vid bestyreisens sammanträden föres pro-
tokollet af sekreteraren, och besluten fattas med
enkel röstöfvervikt. Falla rösterna lika å hvardera
sidan, gäller såsom beslut den mening, som ordfö-
randen hyllat.

3 8.
Bestyreisen må vinnlägga sig om att hos lokala

myndigheterna utverka sådana åtgärder och före-
skrifter, som befrämja föreningens syften.

För ernående af verksam kontroll öfver efter-
lefnaden af de mot djurplågeriet stiftade lagar och
gifna föreskrifter samt för befrämjande af förenin-
gens syftemål, eger bestyreisen att i mån af tillgån-
garna, använda iitat föreningens medel större eller
mindre belopp såväl till belöningar dels åt polis-
betjänte, dels åt jämväl andra personer, hvilka till
laga näpst befordra djurplågare, som ock till inköp
och ueåslagtande af sådana af ålderdom svaga och
kraftlösa husdjur, hvilka uppenbarligen äro utsatta,

för djurplågeri.
§ 10.

En gång om året, i förra hälften af februari
månad, hålles allmänt årsmöte, livariin bestyreisen
genom annons kallar föreningens medlemmar. Vid
detta möte afgifver bestyreisen redovisning för kassa-
förvaltningen samt berättelse om föreningens verk-
samhet under det närmast tilländalupna året, hvar-



efter ordförande för tillfället utses och handläggas
utom andra med föreningens verksamhet gemenskap
egande frågor, följande ärender:

1:«) Decharge för bestyreisen;
2:o) Val af ledamöter i bestyreisen;
3:o) Val af två revisorer och en suppleant för

granskning af löpande årets räkenskaper.
Hvarje medlem eger rätt att framställa de för-

slag han önskar må blifva föremål för samfäld pröf-
ningj men i anledning af sådant förslag kan likväl
ej vid samma tillfälle beslut fattas, såframt ej för-
slaget blifvit till bestyreisen ingifvet minst fjorton
dagar före sammankomsten och bestyreisen däröfver
afgifvit utlåtande.

Alla de ärender, som vid mötet skola före-
komma, uppräknas uti den annons, som åtta dagar
före sammankomsten bör uti tidningarna införas.

8 11.
I början af hvarje kalenderår böra filialafdel-

ningarna till centralbestyrelsen insända sina årsbe-
rättelser och reviderade årsredovisningar för före-
gående år för att föreningens årsberättelse bifogas.

Uti föreningens årsmöte ega filialafdelningarna
enhvar deltaga genom en delegerad för hvarje tiotal
af sina medlemmar. Hvarje delegerad eger därvid
en röst.

§ 12.
Där omständigheterna sådant föranleda, eger

bestyreisen sammankalla föreningens ledamöter till



allmän extra sammankomst. Frågor, som röra än-
dring af stadgarna, kunna dock endast på årsmöte
afgöras.

§ 13.

Vid de allmänna sammankomsterna afgöras
ärenderna, då, skiljaktighet i meningarna uppstå,
enligt de grunder § 7 i likartade fall för bestyreisen
innehåller.


