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Bet räff and e tide n för Lan dsti nge ts
sam man träda nde syne s det som om
1 mar s och 15 nov emb er vore läm pl igar
e an
·
.. 1 febr uari och 1 november
för land stin gsm änn en, av vilk a fler
tale t . särs kilt i börj an av november
mån ad är upp tag et av jord bru ksa rbet
en.
En väs ent liga re änd ring har Uts kott
c; . tänk t sig för § 25. vad förs t
vidk omm er ant ale t leda möt er i de särs
kEe .a utsk otte n, så har utsk otte t
för sin del hål lit för , att dess as
anta l i Lag utsk otte t bliv a fem och
i Fin ans utsk otte t sam t Jus teri ngs
- och exp erli tion suts kott et äveasom i
var je ann ant uts kot t, som av Lan dsti
nge t, när beho v dära v yppa s, till ·
3ät tes, tre leda .mö ter. Des suto m bord
e enli gt Uts kott ets tank e å tred je
dage n eft er Lan dsti nge ts öppn ande för
s ådan beh and ling a.v ären dena ,
som i § 31 omf örm äl•• • till sät tas Lan
dsti nge ts stor a utsk ott, 1 vi.l)«>t
ingå Lag utsk otte ts leda möt er och fem
av Lan dsti nge t utse dda medlemmar,
.,..
ro··r ett var t utsk ott utse s tven ne supp
lean ter.
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v § 25 sku lle vinn a Lan dsti nge ts godk~ri.nap
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Vida re Sku lle
36, att
Utsk otte t vilj a före slå en såda n ändr ing av§
d ri
.
4
angi vna pro
ligt majo riport iope lla vals ätt skul le utby tas emot van
tvts val , emed an dett a sistn ämn da
vals ätt vore enkl are och tillf ullo
ti~l fred stäl land e för val inom Lan dstin get.
Und er såda nt förh ålla nde Sku lle , om Utsk otte ts förs lag vunn e Land sting ets beak t_an d e och godk änna nde, de§ § för vilk a ändr ing före slag its,
erhå lla följ ance lyde lse:

.

§ 4 rnom. 1.

är varj e fins k medBer ättig ad att delt aga i land sting sma nnav al
oavb rute n f'ölj d av fem år
borg are, såvä l man som ~in na, som unde r en
valå ret fyll t tjug uett år
h 4 Zt laga bo och hem vist på Ålan d och före
äger rum är man talss kriv en
och vilk en den förs ta janu ari det år vale t
i någo n kommun inom land skap et Ålan d,
§ 12.

elle r,
Land st1.n get. samm anträ der i Mari eham ns stad ,
skap et.
hete rna· såda nt påk alla , å anna n ort inom land

där

oms tänd ig-

§ .13 mom. l,

1 mars och den 15 nove mber
Lan dsti nget sammankornmer årlig en den
I
daga r, utan så ~ra tt
och är sam lat unde r eemme.nl~gt högs ~ tret tio
förl äng t tide n för möt et.
pres iden ten på Lan dstin gets fram ställ ning
§ 25.

sena st andr a dage n
För bere dnin g av ären dena skal l Lan dstin get
möte r best åend e lagu tsko tt
efte ~ dess öppn ande till sätt a ett av fem leda
gs- och exp edit ions utsk ott,
även som ett fina nsu tsko tt samt ett just erin
vart dera best åend e av tre leda möt er.
31 omfö rmäl es, ska ll
För såda n beha ndli ng av ären dena , som i§
ss öppn ande till sätt a Land sLan dsti nget sena st å tred je dage n efte r de
s ä , att i detsamma. ingå
ting ets Stor a utsk ott, vilk et samm ansä ttes
töve r fem av Lan dstin get särlagu tsko ttets sam tliga leda möt er samt däru
skil t utse dda medl emm ar,
till sätt a ytte rlig are
Lan dsti nget äger ock när beho v dära v yppa s,
ar.
utsk ott, ett vart best åend e av tre medleJTDn
lean ter.
Till varj e utsk ott utse s jäm~ äl tven ne supp
§ 31 mom. 2 och -3.

upp ta~s till beGodk änne s icke lagf örsl age t, då detoa mma ånyo

07t
hand11 ng, ·och sedan beslut däri punkt för punkt av Landstinget fattats,
i sin ursprungliga lydelse eller 1 den avfattning Lagutskottet för det-

samma föreslagits, skall ärendet remitteras till stora utskottet, som
i avgivit nytt utlåtande äger på uppgivna skäl antingen förorda eller
avstyrka de förändringar, som av Landstinget däri beslutats.
Sedan ärendet från Stora utskottet inkommit, skall lagförslaget vid
nytt sammanträde av Landstinget antingen förkastas eller med eller utan de ändringar, sorr. av Stora utskottet föreslagits, antagas•

§ 36.

Val förrättad med slt.tn:i sedlar och vid lika röstetal avgör lot"
ten.

utskottet får förty vördsamt föreslå:
det Landstinget ville godkänna
det av tandskapsnämnden uppgjord a

förslaget till Landstingsordning
för landskapet Åland, dock med

be-

aktande och godkännande av de av
utskottet ~rovan gjorda ändrings-

förslagen •
. Mariehamn, den 2f november 1922.
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