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I m p r i m s t u r .
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A r t .  1.
Sällskapets ändamål.

§• 1
Sällskapets ändamål är att söka *  

dra en allmännare och mera vårdad Trädt 
gårdsskötsel i Finland. Det skall derföre 
bemöda sig att inom de bildade klasserne 
väcka hog fo r  studerande a f  Naturen och 
Trädgårdsskötseln ; befordra forskningar, 

observationer och anteckningar, och der a f  
i synnerhet o f  ver utvägarne att på det minst 
kostsamma sätt9 igenom konst ersätta bristen 
uti den drifvande kraften hos klimatet. Det 
vill vidare anställa forsok med nya växt- 
alster, och att vid värt klimat vänja såda- 
ne som det, enligt utländsk eller sin egen er
farenhet, anser kunna blifva fo r  Landet gag- 

nelige; Det vill söka sprida en bättre kun
skap orn Trädgårdars mest ändamålsenliga 
anläggning och minst kostsamma skötsel, äf- 
ven bland Allmogen. Det skall frå n  egnay 
och hos Ledamöterne uti Landsorterne anlag- 
de filial-trädskolor söka bereda tillgång på



goda fruktträd och bärbuskar, till de bil
ligaste priser som möjligt, och jemväl der- 
a f  göra utdelningar, äfvensom a f  frön  till 
sådane nya växtalster, som  anses vara till 
odling tjenlige. Sluteligen vill Sällskapet 
jemväl söka bereda tillgång på goda frön  
a f  de allmännaste Trädgårdsväxter9 till 
det billigaste pris som möjligt.

§ . 2.
Till vinnande a f  dessa ändamål skall 

Sällskapet anskaffa sig en Trädgård , till 
odlande a f  fruktträd och bärbuskar; a f  
jordfrukter , legumer och grönsaker; a f  me
dicinal- och handelsväxter ; a f  trädarter fö r  
slöjderne; a f  pruktträd och buskar fö r  
parker och andra planteringar, till pryd
nad a f  hus och landskap 9 samt sluteligen 
äfven a f  blomsterväxter fö r  kalljord9 drif- 
anstalter och orangerier.

§. 3 .

Denna Trädgård skall vissa timmar da- 
geligen vara fö r  allmänheten tillgänglig , 
och Sällskapet vill söka gifva henne en så
dan inrättning 9 att hon tillika må kunna fö r

oG y m n a s i i - och Skolungdomen i Abo begag
nas såsom en Botanisk Trädgård.

§ .  4 .

Med Trädgården skall förenas en Bild
ningsanstalt, der bl/fvandc *



stare och Drängar, äfvensom personer a f  
Allmogen hunna erhälla undervisning uli 
Trädgårds- och Biskötsel.

§. 5.
Sällskapet skall söka anskaffa en sam

ling a f  sädane Böcker* och Journaler, som 
angå dess hefattningar, samt a f  modeller 
och ritningar♦

§• 6 .
Sluteligen vill Sällskapet, i måra a f  si

na tillgångar, vid Ar shögtider ne utdela pre-* 
mier åt utmärkta växtodlare.

A  r t. IL
Sällskapets Ledamöter.

§* 7 .
777/ deltagande uli Sällskapet inbjudas 

Ledamöter a f  begge könen, som  tra7/a ^oV 
c/ess ändamål medverka, f/ZZ era början ge
nom subscriptionslistor, ocä sedermera ge
nom kallelsebref Hvarje Ledamot erläg
ger vid inträdet en frivillig  g å fva , docfc 
minst a f  fem ' Rubel Banco-Aw+gnatiomr;SOÅ'. fz  
och dessutom årligen fem  Rubel B:eo-A$&. 
fö r  hvarje Lott eller Aktie, hvartill Leda~fftwcfU 
molen sig tecknat, eller förklarat sig vilja 
deruti taga . Dä Sällskapet, jför att kunna 
uppgöra sina planer, måste äga bestämd kän-



nedom om sina tillgångar, förbehåller det 
sig , och anser en livar, som  tecknat sitt namn 
på en subscriptionslista, eller emottagil 
Sällskapets kallelse att vara Ledamot, haf- 
va forbundit sig att minst uti Tio års tid 
fo rtfa ra  med Ledamot safgiftens er lä g gan
de , derest icke oundvikeliga hinder, såsom 
dödsfall, obestånd eller flyttning frå n  Lan
det, mellankomma. IIvarje Ledamot äger 
rättighet att skrifleligen anmäla nya med
lemmar, hvilka antagas pä sätt i § 2 8  
reskrifves.

§ . 8.
Den Ledamot, som på en gång betalar 

Tio års a fg ifter, är fö r  alla tider f r i  från  
de årliga inbetalningarne.

§. &
• Deremot erhåller hvarje Ledamot, sä 
fo r t Sällskapet dertill kommer i tillfälle, 
och så vidt tillgångarne sådant möjligen med- 
g ifva , årlig utdelning a f  frön , träd och väx
ter. Den som tecknat sig för flere lotter, 
erhåller i samma förhållande större utdel
ning, och skola fö r  öfrigt, genom kungörel
ser uti de i Abo utkommande Tidningar, Le- 
damöterne i god tid underrättas om utdelnin- 
garne, samt på hvad tid och på hvad sätt 
de skola ut fa lla . Den som tvä månader ef- 

4er den utsatte tiden underlåter att sin lott



uttaga, försitter sin rätt till utdelning fö r  
året.

§ 10.
Ehuru Sällskapet är att betraktas såsom 

ett Bolag , uti hvilket en hvar , i förhållan
de till sin insatts, äger andel, förbehåller 
sig likväl Sällskapet, edf ingen kan begära 
utbrytning a f  sin lott, eZZtr r/era å annan man 
transportera, oeA att om Sällskapet upplö
ses, d ess tillhörigheter skola tillfalla någon 
allmän stiftelse. Maka och barn efter a f  
liden Ledamot äga dock, m/ inträdes-
a f  g ift, genom år sa fg if  temas erläggande 
rättighet till de årliga utdelningarne.

§ 11.
Sällskapet önskar att alla Ledamötery 

före den 1 Mra/ årligen erlägga sina å rsa f  
gifter. Dera Ledamoti som vid den tid då 
de årliga utdelningarne ske , försummat att 
erlägga sin år sa fg if  t , Aar äfven förlorat 
sin rättighet till det årets utdelning, äfven
som att deltaga uti Sällskapets samman
komster.

§.  12.
Utlänningar, som  traZ/a //ZZ Sällskapets 

ändamål medverka, kunna kallas till Leda~ 
möter. A f  dem fordras icke å rsa f gifter f 
derest icke de Önska sig del a f  Sällskapet* 
utdelningar. *



A r t .  111.
Sällskapets Styrelse.

§ .  13
Sällskapet hallar en Ordförande, som 

uti allt vakar öfver Dess bästa, och tillser 
att stadgarne efterlefvas. Han äger att 
sammankalla Sällskapet till allmänna sam
mankomster , att vid dem föra  ordet, och att 
under skrifva de expeditioner, som ifrån Sä ll
skapets allmänna sammanträden utgå. Han 
utfärdar och underskri fver jemväl kallelse- 
href till nya Ledamöter, sedan Directionen 
derom afgifvit förslag. Sällskapets Ordfö
rande bibehåller sin befattning tills Han sig 
densamma afsäger.

§.  14.

Sällskapet utser en Direction, beståen- 
de a f  fem  Ledamöter, hvilken det åligger 
att jemte Ordföranden, i enlighet med dess, 
uti Art. V. intagne Instruction, uti allt vaka 
öfver Sällskapets bästa; emottaga inkom
mande bref , handlingar, penningeremisser 
och gåfvor; handhafva Sällskapets ekono
mi och till föredragning vid allmänna sam
manträden förbereda de ärender, hvilka bö
ra Sällskapet hemställas. De fem  Directeu- 
rerne^ jemte trenne Suppleanter, väljas år
ligen på Sällskapets högtidsdag , dock kan



en a f  gående Virecteur eller Suppleant åter in- 
väljas. Ven som icke vill emottaga en så
dan kallelse bory sist inom 8  dagar, sådant 
hos Virectionen anmäla. Virectionen till bi
träde antages en Notarie och en Kassor.

§. 15
Sällskapet väljer jemväl två Revisorer, 

hvilka äga granska det löpande årets rä
kenskaper; att inom den 1 Maj följande å- 
ret a fgifva sitt utlåtande om vid dem, eller 
i allmänhet vid Vircctionens åtgärder och 
de grunder, som llifv it fö ljd e , något finnes 
att anmärka; och a tt , der est sådant icke fö 
rekommer, eller anmärkningen blifvit nöjak
tigt förklarad, JÖreslå decharge fö r  de re
dovisande. Vid årets slut anställa de inven
tering a f  Sällskapets kassa.

A r t .  IV.
Sällskapets sammankomster och 

arbeten.
§. 16.

Sällshapet Jirctr årligen sin högtidsdag 
den 13 Julii. Så snart sig möjeligen göra 
låter skall dervid ske en Blomster-Exposi
tion, till hvilken äfven allmänheten inbjudes. 
Vid denna sammankomst uppläses Virectio- 
nens berättelse om Sällskapets göromål un-



der det förflutna året, hvitken homfner att 
tryckas och hland Ledamöterna utdelas; p r o f  
vas Directionens forslag till följande årets 
arbetsplan och Revisorernes anmärkningar; 
väljas Directeurer och Revisorer, samt a f  
göras fo r  ofrigt de ärender, som blifvit uti 
Directionen förberedde och a f  densamma till 
Sällskapet hemstälde.

§. I t
Ordföranden eller, i hans frånvaro , Di- 

rectionen äger att till extra allmänna satn- 
manträden sammankalla Sällskapet, så of
ta anledning der till förekommer. Afven sker 
detta om Tio Ledamöter sådant skrifteligen 
äska . Kallelsen kungöres uti de i Abo ut
kommande Tidningar, och bör uti kungörel
sen nämnas hvilka frågor vid sammanträdet 
förekomma . Vid sådana extra sammankom
ster kan ej något a f  göras , derest icke, Ord
föranden oberäknad, åtta Ledamöter äro när
varande.

§. 18.
A r Sällskapets Ordförande vid allmän

na sammanträden icke närvarande, s a  t>a7  ̂
J e s , rwed slutna sedlar, en mfav ar ande Leda
mot att fö r  dagen föra  ordet.

§. 19.
En a f  Directionens medlemmar föredra

ger ärenderna vid Sällskapets sammanträ-



clen och någon närvarande Sällskapets Le
damot anmodas att dervid föra  protocollet, 
samt utfärda och contrasignera de expedi
tioner, som då beslutas.

§. 20.
Alla val och omröstningar ske med slut

na sedlar, men med angif vande a f  det an
tal lotter livar före rösten gäller, hvarvid 
frånvarande Ledamots lotter icke kunna kom
ma i beräkning. A r o rösterna lika, afgöres 
frågan genom lottning.

§. 21.
E j må något ärende a f  större vigt och 

i synnerhet frågor om förändring uti Sä ll
skapets stadgar, vid Sällskapets allmänna 
sammanträden, a f  gör as, utan att betänkande 
deröfver blifvit infordradt från  Directionen, 
eller någon enkom derföre vald Comitte.

A r t .  V.
Instruction för Sällskapets Direction.

§. 22,
T ill Directionens sammanträden böra all

tid fem  Ledamöter kallas och. således en a f  
Suppleanterna, då någon Ledamot är frå n 

varande eller hindrad; men infinna sig vid 
sammanträdet icke flera än , så kunna 
dessa likväl afgöra förekommande ,
då de om beslutet äro



§• 23. V
Directionens Ledamöter välja inom sig, 

med slutna sedlar, en Ordförande, hvilken 
äger att emottaga de till Sällskapet inkom- 
miinde bref\ handlingar, penningeremisser 
och gäfvor , hvilka a f  Notarien registreras 
och a f  Ordföranden vid Directionens näst
skeende sammanträde anmälas; att tillse det 
matrikel öfver Sällskapets Ledamöter or
dentligen föres; att sammankalla Directio- 
nen, derstädes föredraga ärenderna, leda 
Directionens öfverläggningar och underskrift 
va alla anordningar och sädane expeditio- 
ner, hvilka icke, på sätt § 27  närmare fö r 
mäler , 6 o r a  underskrifvas ut a f  alla de Di- 
recteurer, hvilka öfvervarit beslutet. Säda
ne expeditioner contrasigneras a f  Notarien.

§ 24 .
Directionens Ordförande hindrad, a ff  

till ett beramadt sammanträde sig infinna, 
s å  kallas en a f  de tillstädeskomna, att fö r  
dagen föra  ordet. Reser Directionens Ordfö
rande från  staden och förekomma ärender, 
so m  fordra Directionens handläggning9 så 
sker kallelsen a f  någon annan Directionens 
Ledamot och det i den ordning, sorw Leda- 
möterne emellan sig derom öfverenskommit. 
Rensamma äger ock att undertiden emottaga



de till Sällskapet inkommande bref och hand
lingar.

§. 25 .
Alla beslut inom Directionen a f  göras ge

nom öppen votering, och är, då rösterna äro 
lika, Ordförandens röst a f  gör ande.

§. 2 6 . ‘
Directionen äger att, åt en eller flera a f  

Sällskapets Ledamöter, öfverlemna uppsiglen 
öfver de olika grenarne a f  Trädgårdens sköt
sel, inför skrifningar, uppsättandet a f  be- 
tänkanden och afhartdlingar, äfvensom an
dra uppdrag, hvilka lämpligen kunna a f  en 
eller flera besörjas.

§. 27 .
Directionens medlemmar uppsätta, i den 

ordning de sinsemellan stadga, de betänkan- 
den uti vigtigare frå g o r , hvilka skola till 
Sällskapet afgifvas. Dessa undertecknas a f  
samtlige de medlemmar, som beslutet öfver- 
varit och contrasigneras icke a f  Notarien.

§. 28.
Directionen a f  ger förslag till nya Leda

möters inkallande och hemställer dem till fa s t- 
ställelse a f  Sällskapets Ordförande. En a f  
Direcleurerne contrasignerat kallelsebrefven. 

§. 29.
Directionen bör årligen, vid slutet a f  

October månad, inventera Sällskapets Träd-



gård och dess inventarier, samt vid arets 
slut Sällskapets ii f r i  ga tillhöngheter.

§. 30 .
Lirectionen äger att antaga en Notarie, 

som vid Lirectionens sammanträden fo r  er clt 
protocoll, c/er besluten korteligen antecknas, 
utfärdar och conlrasignerar beslutna anord
ningar ; besörjer om bref växlingar, forer ett 
diarium och fö r  öfrigt fö ljer den Instruc- 
tion, som  / S r  honom utfärdas.

§. 31 .
Likaledes äger Lirectionen antaga en 

Kassör, hvilken på Lirectionens ansvar fö r 
valtar de medel9 som till honom öfverlem- 
nus; bokförer, ?c£e 6Zo££ penningar, Mfarc 
iifven Trädgårdens förråder a f  träd , 2m- 
skar) växter och frösamlingar , sa m f Aimrif 
a f  dessa förråder säljes; och f  öljer den In- 
struetion, som  ^/or honom a f  Lirectionen ut* 
färdas .

§. 32.
Utan hemställan till Sällskapets allmän

na sammanträden äger Lirectionen afgöra 
följande:

Att antaga , mecZ instruetion förse och 
frå n  sina befattningur skilja , Notarien och 
Kassören;

A tt , enligt Tjenstehjonsstadgan, antaga 
och forafskeda Trädgårdsmästare och Jfr än-



g a ry o f  ver hvilka den tiger utöfva det Säll
skapet tillkommande husbondaviilde;

A tt antaga, i sin nurvaro lata exami
nera och med betyg förse, Elever uti Träd
gårdsskötseln, samt att skilja dem, som o- 
skickligt och vårdslöst sig uppföra;

A tt a f  göra allt hvad som rörer vården 
a f  Sällskapets jord  och byggnader, äfven
som de nybyggnader, som blifvit a f  Säll
skapet beslutne;

A tt utföra arbetsplanen fö r  året, göra 
upphandlingar> samt reglera om frö försä lj
ningen;

A tt bestämma de årliga utdelningarne 
a f  trädy frön och växter till Sällskapets Le
damöter;

Att utlåna och uppsäga Sällskapets ka
pitaler, samt uppbära inflytande intressen;

Att utfärda anordningar, bref och hand
lingar, uti de ämnen, hvilka Directionen äger 
definitift afgöra.

§♦  33 .
Deremot bör Directionen till Sällskapets 

allmänna sammanträden hemställa följande  
ärender:

Alla frågor, som blifvit till Directionen$ 
utlåtande remitterade;



Alla principfrågor, der nigot sådant 
förekommer, som skall tjena till grund fo r  
beslut;

Frågor om inköp eller säljande a fjo rd , 
samt nybyggnader;

Årsberättelsen om Sällskapets göromål;
Frågor om arbetsplanen samt afionings- 

staten fö r  följande året;
Frågor om utmärkta Växtodlares belö

nande.
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