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Stadgar
för

Fruntimmers-förening till kristelig vård om de
fattige i Uleåborgs stad.

§ i.
Föreningens ändamål är, att taga en kriste-

lig omvårdnad om alla fattiga familjer och per-
soner i staden; dock som Kejserliga förordnin-
gen angående allmänna fattigvården af den 22
mars 1852 ålägger församlingarne såsom en
ovilkorlig pligt att, genom Fattigvårdsstyrelsen,
draga försorg om, att en livar, som saknar lifs-
bergning, dertill förhjelpes, och Uleåborgs stads
församling alldrig vägrat eller kan förneka Fat-
tigvårdsstyrelsen de medel, som härtill erfor-
dras, har Föreningen icke något ändamål i
nyssnämndt afseende och kommer derföre icke
heller att af egna medel utdela något under-
stöd direkte till lifsbergning eller beklädnad;
men. om Fattigvårdsstyrelsen icke försmår hen-
nes medverkan, vill Föreningen gå tillhanda
med upplysningar om de fattiges större eller
mindre verkliga behof och jemväl taga hand
om fattigvårds-bidrag åt sådana familjer och
personer, hvilka sakna fallenhet att med spar-
samhet och omtanka dem använda.



Till befrämjande af Föreningens ändarna 1
skola dess medlemmar: besöka de fattige i de-
ras boningar; göra sig underrättade om deras
belägenhet, seder och uppförande; uppmuntra
och understödja dem till gudsfruktan, ordning
och arbetsamhet; bereda dem tillfälle till ar-
betsfört] enst och stegra deras förmåga att rät-
teligen begagna sina egna arbetskrafter, så att
de göra sig oberoende af såväl fattigförsörjnin-
gens som ock Föreningens omvårdnad; äfven-
som framförallt vaka öfver och, såvidt ske kan,
bidraga till barnens religiösa och sedliga upp-
fostran och undervisning samt flitiga sysselsät-
tande med sådana arbeten, som ej hindra, utan
befordra kroppens utveckling, jemte det att
själen odlas till och sedlighet.

§ 2.
Hvarje till Uleåborgs stads föi'samling höran-

de bildadt fruntimmer, som vill befrämja För-
eningens ändamål och, med en afgift af minst
fem (5) rubel silfver en gång för alla, eller
femtio kop. samma mynt för året, bidrager till
dess kassa, anses såsom medlem af Förenin-
gen, hvilken dessutom eger till medlemmar utan
afgift inkalla äfven andra fruntimmer, hvilkas
verksamhet Föreningen önskar begagna.

§ 3.
Föreningens angelägenheter ombesörjas ge-

nom en Direktion af tolf ledamöter (Direktri-



■Ser), hvilka med slutna sedlar väljas af och
ibland Föreningens medlemmar. Dessa leda-
möter afgå till en tredjedel årligen, de tvenne
första åren efter lottning, men sedan i tur, så
att en livar tjenar i tre år; dock kan afgåen-
de ledamot återväljas, som icke bestämdt un-
danbeder sig vidare befattning. I död eller på
annat sätt före den bestämda tiden afgången
ledamots ställe, väljes en annan för den af-
gångnes återstående tjenstetid.

§ *•

Direktionen väljer ibland sina ledamöter en
Ordförande och en vice-Ordförande, samt kal-
lar sig till biträde en Sekreterare och en Skatt-
mästare, hvilka sistnämnde ega öfvervara sam-
mankomsterne, men icke deltaga i besluten.

§ 5.
Direktris, som är hindrad att de henne

uppdragna göromål bestrida, får, med Direk-
tionens bifall, utse en annan medlem af För-
eningen, att i sitt ställe, på viss tid, ombesörja
befattningen.

§ 6.
Ordföranden eller, om hon är hindrad, vice-

Ordföraaden sammankallar Direktionen till råd-
plägning en gång i hvarje månad och eljest så
ofta nödigt pröfvas; och böra minst fem leda-



möter, Ordföranden inberäknad, tillstädesvara.
för att något beslut må kunna fattas.

§ 7.
Direktionen beslutar och förordnar om de

åtgärder, hvilka, till befrämjande af Förenin-
gens ändamål, böra vidtagas, noggrant rättande
sig efter de grunder, som i § 1 angifvas. Af-
venså är det Direktionens ensak att ombesörja
uppköp af materialier till de fattiges syssel-
sättande med arbete och att bestämma arbets-
lönerne. För dessa ändamål har Direktionen
att disponera inflytande ränte-medel, medlens
års-afgifter och mindre gåfvor; men samlade
kapitaler, en gång för alla erlagde medlems-
afgifter, större föraringar och donationer mage
ej anlitas utan Föreningens medgifvande, ge-
nom formeligt beslut i vederbörligen utlyst
sammankomst.

§ 8.
För hvarje af stadens Fattigvårds-distrikter

utser Direktionen, helst ibland sina egna leda-
möter, en föreståndarinna och, ibland Förenin-
gens öfrige medlemmar, så många biträden åt
henne, som omständigheterne fordra.

§ 9-
Föreståndarinnan bör, i samråd med sina

biträden, dem emellan fördela distriktets fat-



tige; föra noggrann förteckning öfver dem;
tillse att biträdena flitigt besöka deras bonin-
gar och dervid göra sig noga underrättade
om deras lefhadsförhållanden och behof samt
lempligaste sättet att afhjelpa desamma, be-
vaka Föreningens intressen och vid hvarje
månads sammanträde hos Direktionen anmäla,
hvad sålunda inhemtats.

§ 10.
I början af hvarje år, å den dag, som af

Direktionen bestämmes och på lempligt sätt
minst åtta dagar förut kungöres, sammanträda
Föreningens alla medlemmar, under ledning
af Direktionens Ordförande eller vice-Ordfö-
rande. Om Direktionen finner nödigt eller
Eevisorerne, eller ock minst tjugu medlemmar
eska att, för något vigtigt ärende, Föreningen
dessutom må sammankallas, bör sådant äfven
ske, med angifvande i kungörelsen af ärendet,
som kommer i fråga.

§ H-
Vid förenämnde års-sammankomst skall Se"

kreteraren uppläsa en af honom skriftligen
uppsatt berättelse om Föreningens verksamhet
under det förflutna året och Skattmästaren af-
lemna redovisning öfver Föreningens fonder
samt inkomster och utgifter; nya ledamöter
till Direktionen, i de afgåendes ställe, och
tvenne Revisorer, till granskande af räkenska-



perne och förvaltningen, utväljas; samt för öf-
rigt öfverläggas och beslutas angående allt
hvad Direktionen eller någon af Föreningens
medlemmar till åtgärd anmäler.

§ 12.
Förändring eller tillägg i stadgarne, hviika

skola befordras till tryckning och bland För-
eningens medlemmar utdelas, kan göras vid
års-sammankomsten, ifall minst tvåtredjedelar
af närvarande medlemmar dertill besluta.

Förestående stadgar äro af Hans Kejser-
liga Majestät i nåder fastställde, med vilkor,
att tillägg och förändringar i desamma icke få
göras utan dertill utverkadt nådigt tillstånd.
Helsingfors, af Kansli-Expeditionen i Kejserliga
Senaten för Finland, den 11 december 1855.

På nådig befallning:
Wilh. Gylling.

Uloåborg,
hos C hr. Ev. Bar ek, 1873






