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Yleistä
Vuosi 20xx oli Oman Kameraseura ry:n xx. toimintavuosi. Seuran jäsenistö oli erittäin aktiivista ja toiminta runsasta.
(Huomaa laskukaava: nollatta toimintavuotta ei ole, vaan jos esim. 1958 on ollut ensimmäinen toimintavuosi, on 2008 siis 51. toimintavuosi - mutta samalla 50-vuotisjuhlavuosi.)
Oma Kameraseura on Suomen Kameraseurojen Liiton jäsen. Seuramme edustajat Se joku ja Joku Muu osallistuivat Liiton kevätkokoukseen jossain pv.kk.20xx. ja Se joku ja Joku Muu osallistuivat syyskokoukseen jossain pv.kk.20xx.
Jäsenet
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli x kpl kunniajäsenet Etunimi Sukunimi mukaanlukien (seuran mahdollisten kunniajäsenten nimet voi mainita tässä kohdassa, tai mainita, ettei kunniajäseniä ollut).
Jäsenmaksu oli X euroa, paitsi opiskelijoilta, työttömiltä ja eläkeläisiltä x euroa.
Suomen kameraseurojen liitto myönsi hopeisen ansiomerkin (nimi).
(Kameraseurojen eteen tehty työ on vapaaehtoista, eikä siitä yleensä makseta palkkaa. Seuran eteen töitä paiskineille on mahdollista hakea Suomen kameraseurojen liiton ansiomerkkejä, joita on kaksi: alempi hopeinen-, ja korkeampi yhdistystoiminnan kultainen ansiomerkki. Ansiomerkin saajista pidetään rekisteriä, joten samaa ansiomerkkiä ei voi hakea kahta kertaa samalle henkilölle, vaikka seura olisikin välillä vaihtunut. Järjestötoiminnan kultaisen ansiomerkin myöntämisen edellytys on  se, että sen saajalle on jo aiemmin myönnetty hopeinen ansiomerkki.)
Hallinto
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin ___________________  (merkitään, milloin ja missä paikassa).  Kokoukseen osallistui ___ jäsentä (merkitään lukumäärä).
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin ___________________  (merkitään, milloin ja missä paikassa).  Kokoukseen osallistui ___ jäsentä (merkitään lukumäärä).
(On mahdollista, että seuran säännöt määräävät pidettäväksi vain yhden vuosikokouksen kevät- ja syyskokouksen sijaan. Kannattaa varmistaa asia seuran säännöistä.)
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi (nimi).
Muut hallituksen jäsenet olivat Etunimi Sukunimi (varapuheenjohtaja), Etunimi Sukunimi (sihteeri), Etunimi Sukunimi taloudenhoitajana.  nimet - muitakin tehtäviä voi olla, mutta varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan pakollisuus määrätään yleensä seuran säännöissä ja ne on siksi syytä mainita erikseen).
Hallituksen varajäseninä toimivat Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi. (Jos on säännöissä näin määrätty)
Toiminnantarkastajana toimi Etunimi Sukunimi ja varatoiminnantarkastajana Etunimi Sukunimi.
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana x kertaa fyysisesti ja x kertaa verkko/sähköpostikokouksissa.
Toiminta
Jäsenillat
Jäseniltoja järjestettiin toimintasuunnitelman mukaan silloin ja tällöin kesä- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Illoissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita, niissä katseltiin valokuvia ja keskusteltiin niistä, ja lisäksi jokaiseen jäseniltaan pyrittiin saamaan esitelmöijä. Jäsenillat järjestettiin ___________________  (merkitään, milloin ja missä paikassa), ja niiden aiheina olivat:
	Tammikuussa ___________________ (nimi) esitteli kuvatuotantoaan 50 vuoden ajalta
	Helmikuussa ___________________ (nimi) esitteli mustavalkoisia muotokuviaan
	Maaliskuussa ___________________ (nimi) näytti ottamiaan luontokuvia
	Huhtikuussa pidettiin sääntömääräinen kevätkokous ja katseltiin seuran oman kilpailun tuloksia
	Toukokuussa ___________________ (nimi) näytti lehtikuvaajana kuvaamiaan valokuvia
	Elokuussa ___________________ (nimi) näytti kuvasarjan Madeiralta
	Syyskuussa ___________________ (nimi) esitteli erilaisia valaisutekniikoita.
	Lokakuussa  ___________________ (nimi) puhui väriopista ja sommittelusta
	Marraskuussa pidettiin sääntömääräinen syyskokous ja katseltiin seuran oman kilpailun tuloksia.
	Joulukuussa katseltiin vuosikilpailun tuloksia Studio Paikkakunnallan tiloissa, ja tutustuttiin studion tiloihin, laitteisiin ja henkilökuntaan.

Kesäkuussa järjestettiin saunailta  __________________ (missä)  ja joulukuussa pikkujoulut  __________________ (missä).
Retket ja tapahtumat
Lyhyt kesäretki järjestettiin pv.kk.20xx. _____lle (lähialue). Paikalle kutsuttiin myös muita lähiseudulla toimivia kameraseuroja. Ohjelmassa oli _____________________ (lyhyt luettelo siitä, mitä tehtiin).
Tiedotus
Seuran tiedotusta hoidettiin jäsenkirjeen, kotisivujen ja sosiaalisen median palvelujen kautta. Seuran toiminnasta tiedotettiin myös paikallislehdissä sekä Kamera-lehden seurapalstalla.
Seurasta laadittiin esite, jota jaettiin paikallisissa valokuvausliikkeissä, näyttelyissä ja tapahtumissa.
Kouluille järjestettiin tietoiskuja.
Koulutus
Suomen Kameraseurojen Liitto myönsi Omalle Kameraseuralle koulutustukea xxx euroa.
Digitaalisen kuvankäsittelyn työpaja järjestettiin ___________________  (merkitään, milloin ja missä paikassa). Kurssin kouluttajana toimi Etunimi Sukunimi ja sille osallistui x henkilöä. Heistä x tuli seuran ulkopuolelta.
Muotokuvan valaisukurssi järjestettiin xxxxx (merkitään, milloin ja missä paikassa). Kurssin kouluttajana toimi Etunimi Sukunimi ja sille osallistui x kurssilaista. Heistä x tuli seuran ulkopuolelta.
Seuran jäsenistöä osallistui liiton kursseille jossain.
Kilpailut
Järjestettiin (lukumäärä) seuran omaa kilpailua.
Ensimmäisen kilpailun aiheena oli (aihe). Tuomareina toimivat Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi. Kilpailuun osallistui (lukumäärä) kilpailijaa yhteensä (lukumäärä) teoksella. Parhaiten menestyivät Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi.
Toisen kilpailun aiheena oli (aihe). Tuomareina toimivat Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi. Kilpailuun osallistui (lukumäärä) kilpailijaa yhteensä (lukumäärä) teoksella. Parhaiten menestyivät Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi.
Vuosikilpailu oli perinteiseen tapaan aiheeton. Tuomareina toimivat Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi. Kilpailuun osallistui (lukumäärä) kilpailijaa yhteensä (lukumäärä) teoksella. Parhaiten menestyivät Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi 
Naapurin Kameraseura ry haastettiin kaksinkamppailuun lokakuussa. Kilpailun tuomareina toimi Kolmas Kameraseura ry. Kilpailuun osallistui (lukumäärä) kilpailijaa yhteensä (lukumäärä) teoksella. Parhaiten menestyivät Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi.
Yhteispisteissä oma seuramme päihitti naapurilaiset selvin lukemin ___ - ___ (pistemäärät).
Vuoden mittaan kilpailuissa keräsi seuramme jäsenistä eniten pisteitä Etunimi Sukunimi. Hänet nimitettiin siis Vuoden kuvaajaksi.
Omat näyttelyt ja julkaisut
Seuran oma näyttely  (merkitään mahdollinen teema tai aihe) järjestettiin (missä ja milloin). Siihen osallistuivat  Etunimi Sukunimi, Etunimi Sukunimi , (luetellaan nimet)
Seuran jäsenistö piti lukuisia yksityisnäyttelyitä.  Etunimi Sukunimi näyttely oli esillä  (merkitään, missä ja milloin).

SKsL:n ja FIAP:n näyttelyt ja kilpailut
Osallistuttiin Suomen kameraseurojen liiton näyttelytoimintaan yhteislähetyksin.
Vuosinäyttelyyn hyväksyttiin Etunimi Sukunimi ja Etunimi Sukunimi teokset, joista Etunimi Sukunimi kuva sai kunniakirjan.
Teemanäyttelyyn Luonto hyväksyttiin  ___________________n  (nimi) ja ___________________n  (nimi) teokset.
Osallistuttiin yhteislähetyksin FIAP:n kansainvälisiin näyttelyihin ___________________ , ___________________ ja ___________________ (luetellaan ainakin valtiot, miksei myös näyttelyn numerot, ajankohdat, yms)
Jokin kameraseura osallistui myös FIAP:n seuracup-kilpailuun joukkueella ___________________, ___________________, ___________________, ... (luetellaan nimet)
___________________  (nimi) sai kansainvälisen arvonimen AFIAP.
Muut projektit
(muitakin tapahtumia voi vuoden mittaan olla, esim. jonkin koko paikkakunnan vuotuisen juhlan kuvaaminen, Foto-Zafari, Fototour-, tms. maratontyyppiseen kilpailuun osallistuminen tai peräti sellaisen järjestäminen, jne)

Tilat ja kalusto
Seuran pimiö siivottiin maaliskuussa. Samalla kalusto tutkittiin ja luetteloitiin. Seuran studiosalamalaitteistoa päivitettiin yhdellä valolla, ja suurennuskoneeseen ostettiin uusi valotuskello. Seuran tietokoneen kiintolevy vaihdettiin suuremmaksi.
Talous
Kevätkokous päätti oikaista seuran kirjanpidon vastaamaan todellisuutta. Muutos koski kalustoa, jonka arvo arvioitiin uudelleen maaliskuisissa talkoissa.
Jäsenmaksut perittin heti alkuvuodesta, ja maksusuorituksia seurattiin huolellisesti. Maksamattomat jäsenet tiputettiin pois postituslistalta elokuussa, ja poistettiin lopullisesti jäsenrekisteristä marraskuussa.
Kaiken kaikkiaan seuran taloudellinen tilanne kohentui vuoden aikana. Tilinpäätös osoitti _____ euron ylijäämää (tai sitten alijäämää, jos on tehty tappiota).


