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Guweruörens öfwer Wasa län resolution
i anledning af Öfwermark kommuns genom
dess befullmäktigade ombud Kantorn Thure
Söderholm härstädes gjorda anhållan om fast-
ställclse af ett wid allmän kommunalstämma
den 4 sistlidne Mars godkändt förslag till stad-
gar för Öfwermark understödsförening för för-
olyckade hästar, nötkreatur och swin; warande
sagda förslag, här intaget, sälydande:

staagal
lör UlvelMillll unaentsazlölening löl lölolvcllaae

ftästal. nömeatm ocd §yin.
§ '.

Föreningen har till ändamål att ersätta skadan, som
tillskyndas egare af i föreningen inskrifwen häst eller in-
skrifwet nötkreatur och swin till följd af djuret träffad
sjukdom eller olyckshändelse af sädant fall, att djuret dör
eller mäste dödas.

Till försäkring antages icke:
1) Hästar under 1 och öfwer 15 är;
2) Nötkreatur under 1 och öfwer 12 är till enskild för-

säkring:
3) Swin under 3 mänader;
4) Djur, som wid anmälningstillfället äro behäftade med

akut sjukdom, samt sådana, som lida af kronisk
eller periodiskt återkommande sjukdom;

5) Djur, som i anseende till alltför strängt arbete, bri-
stande skötsel eller i öfrigt lata förutse snar för-
lust för föreningen.

§ 3.
Hästar försäkras enhwar särskildt, och uppgifwes där-

wid hästens namn, födelseär, kön, färg tecken och noggrant
wärde i tiotal mark.



Nötkreaturförsäkringen omfattar:
A, Kollektiwförsäkring,

Hela besättningen af tjurar, kor och ungnöt
öfwer 1 och under 14 är försäkras, hwarwid uppgif-
wes djurens antal och sammanlagda wärde i tiotal mk;

B. Enskild försäkring,
Wid enskild försäkring uppgifwes hwarje djurs

namn, ålder, kön, färg, tecken, ras och wärde i tiotal
mark.

§ 5,

Swin öfwer 3 månader försäkras ett hwart särskildt,
hwarwid angifwes djurets märke och den lefwande wigtsom djuregarcn önskar försäkra.

§ 6.
Högsta försäkringswärdet för häst frän 4 till IN ars

älder är 500 mark, samt för nötkreatur frän A till 12 är
af inhemsk ras 100 mark, af utländsk raS 200 mk.

Högsta försäkrade wigtm för swin är 150 kg,
Försäkringswärdet för unghästar ökas ärligen frän

andra till och med fjärde aret med 50 procent af fenaste
ars försäkringsvärde, men därefter bibehälles wärdet, om
ej särskild anmälan göres, till slutet af det försäkringsår,
dä djuret fyllt 10 ar, hwarefter det ärligen nedsättes med
10 procent af djurets högsta försäkringssumma,

Wärdet af enskildt försäkradt nölkreatur ökas ärligen
frän andra till och med tredje aret med 50 procent af se-
naste ars försäkringswärde, hwarefter wärdet förblir oför-
ändradt, sawida ej särskild anmälan göres, till slutet af
det försäkringsär, dä djuret fyllt 12 ar, men därefter ned-
gär wärdct ärligen med 50 procent af djurets högsta för-
säkringssumma.

Det uppkomna wärdet tages i närmast jämna tiotal
mark, men i händelse det stannar pä 5 afrundas wärdet
till närmast lägre tiotal.

§ 7,

Dä försäkradt djur skadas eller insjuknar bör weteri»
när eller annan pä orten wälkänd djurläkare snarast möj-



ligt rådfrågas och hans föreskrifter med afseende a det sjuka
djurets behandling noga följas.

Da wid långsamt förlöpande sjukdomar »veterinär
förklarat försäkradt kreatur obotligt och dess aflifwande
nödwändigt, stall styrelsens medgifwande inhämtas förrän
djuret dödas.

Underlåter försäkringstagare att i tid avlita djurlä-
kare, är styrelsen berättigad att frän ersättningsbeloppet af-
draga ända till 50 procent.

s 8.

När wid tollektiwförsäkring af nötkreatur ett djur pä
grund af sjukdom eller skada dödt eller blifwit säsom obot-
ligt dödadt, stall ersättningsbeloppet utgä enligt wärdering,
men wid hästförsäkring och enskild försäkring af nötkreatur
enligt försäkringssumma»,

Wid swinförsäkring utgär ersättningsbeloppet enligt-
det döda, oslagtade djurets wigt, dolt ej högre än försäk-
ringswigten, Sa länge markegängspristt för swinkött öf-
wcrstiger l mark, utbetalar föreningen wid skada efter 70
penni per kg., men understiger markegängspnset I mark
sker utbetalningen enligt (>0 penni kg

8 9.
Dä förjäkradt djur dött, dödats eller slaktats, skall

djurcgaren hos styrelsen därom anmäla inom twa dagar,
ifa» icke laga hinder förefinnas, I annat fall förfalla alla
ersättningsanspråk,

Wid ersättningens utbetalande afdrages beloppet för
de delar, som tuuna realiseras eller af egaren till nytta
anwändas, enligt saluwärde eller wärdenng.

§ 10,

Ersättning för försäkradt djur utgär icke:
1) Om förluft inträffat genom krig eller brand;
2) Om förlust inträffat genom weterligen underlätet

iakttagande af »vederbörliga föreftrifter angäende
smittosamma sjukdomar;



3) Om förlusten eller skadan förorsakats af wardslöshet,
genom misshandling eller wanwärd af djuret;

4) Om djuret dött till följd af kastration, säwida denna
icke blifwit af examinerad djurläkare eller af
föreningen godkänd gällare werkftälld, samt om
djuret ej blifwit enligt af gällaren gifwen föreskrift
wärdadt;

5) Om wid kollektiwförjäkring ej till försäkring blifwit
anmält A af antalet nötkreatur, i hwilket antal
inberäknas tjurar och ungnöt öfwer 1 ars älder
och kor under 14 är.

s n.
Sedan föreningens utgifter för aret äro kända, ut-

taxeras beloppet af djurens egare. Medlen uppbäras af
föreningens ordförande i januari manad påföljande är.
Rester äro utmätningsgilla utan skild lagsökning.

s 12.
Dä försätradt djur skall ersättas förfares sålunda, att

wid ersättning för häst beloppet uttaxeras endast af hästars
egare, pä grund af hästarnas uppskattningswärde, ersätt-
ning för nötkreatur uttaxeras af försäkrade nötkreaturs
egare efter enahanda wäroe, samt för swin af innehafware
af swinförsäkring.

8 13.

Skadeersättning för häst utbetalas icke förrän 75
hästar blifwit inskrifna, för nötkreatur förrän 300 inskrif-
wits samt för swin om ej deras antal nppgar till 50,

§ 14.
Föreningens angelägenheter handhafwas af en styrelse,

bestående af ordförande och 4 ledamöter samt 2 suppleanter,
hwilka ärligen wäljas genom enkel pluralitet wid bolags-
stämma, som hålles i december manad,

Hwarje delegare representerar en röst.
Styrelsen wäljer inom sig vice ordförande.



8 15

Styrelsen med säte i Öfwermark, sammanträder pä
ordförandens kallelse sä ofta behofwet kräfwer. Dess alig»
ganden äro:

1) Att emottaga och bokföra anmälningar om inträde i
föreningen samt utfärda intyg öfwer inskrifna djur;

2) Att werkställa wärdering och besiktning af till för»
säkring anmält och skadadt djur. Wärderingen
werkställes af ordföranden och en ledamot, hwilka
för förrättningen ega tillkalla erforderligt antal
ojäfwiga personer;

3) Att förwalta föreningens medel samt däröfwer af-
gifwa redowisning för kalenderär;

4) Att för föreningens räkning upptaga län till bestri-
dande af skadeersättningar och andra omkostnader.

5 16,

Styrelsen är i sin helhet answarig för föreningens
räkenskaper och tillgångar.

8 17,

Styrelsens ordförande åtnjuter en ärlig lön frän för-
eningen mellan 25 och 75 mark enligt öfwerenstommelse
wid bolagsstämma; för besiktning och wärdering af till
försäkring anmält djur af dess egare 1 mark, för besittning
och wärdering af skadadt djur 2 mark; samt skjuts till och
frän förrättningsstället.

Medlems arwode bestämmes ärligen af bolagsstämma
och utbetalas frän föreningens kassa.

8 18.

Föreningens räkenskaper granskas ärligen af twänne
rewisorer utsedda af bolagsstämma.

8 19.

Styrelsen eger pä föreningens bekostnad anskaffa för
bokföring behöftiga böcker, anmälningsblanketter och injkrif»
ningsbewis,



3 20

Den som will i föreningen inträda, anmäle sig hos
närmaste styrelseledamot, hwilkcn eger därom oförtöfwadt
underrätta styrelsens ordförande i och för sädan »värderingsom i 8 l 5 mom. 2 närmare antydes.

8 21,

Förändringar i afseendc a antalet försäkrade djur
kunna ske under aret; dock beräknas högsta antalet försak»
rade djur wid uppdebitering af ärsafgifterna.

8 22,

Försäkringstagare som är missnöjd med den honom
af styrelsen tillerkända skadeersättningen anmäle därom in-
om 8 dagar för styrelsen; hwarefter saken, om den ej kan
i godo bilaggas, underkastas pröfning i kompromissrätt,
hwartill styrelsen utser twa och den missnöjde likaledes
twenne personer. Kompromissarierna äter wälja en femte
ledamot. Kompromissrätten bör därpå skyndsamt samman-
träda för att målet granska och afgöra. Uti kompromiss-
rättens utslag far ändring icke sökas. Kompromisjarierna
kunna wäljas bland jäwäl försäkringstagare som utom för-
eningen stående personer, Öfwer kostnaderna för kompro-
missen gifwer kompiomissrätten utslag.

§ 23.

Om ändring af dessa stadgar bör wid allmän bolags-
stämma afhandlas och de gjorda förändringarna böra un-
derställas guwernörens fastftällelse.


