Oma Kameraseura ry	 1 (2)
(Yhdistyksen nimi ja esim. kotipaikkakunta)	(sivunumero: tämän sivun numero,
		suluissa kaikkien sivujen lukumäärä)

Oma Seura ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 20xx
20xx



Sisällysluettelo

Sisällys
HYPERLINK \l "_Toc5715596" 1.	Yleistä	2
HYPERLINK \l "_Toc5715597" 2.	Jäsenet	2
HYPERLINK \l "_Toc5715598" 3.	Jäsenillat	2
HYPERLINK \l "_Toc5715599" 4.	Muut kokoukset	2
HYPERLINK \l "_Toc5715600" 5.	Tiedotus	2
HYPERLINK \l "_Toc5715601" 6.	Koulutus	2
HYPERLINK \l "_Toc5715602" 7.	Kilpailut	2
HYPERLINK \l "_Toc5715603" 8.	Näyttelyt	3
HYPERLINK \l "_Toc5715604" 9.	Retket	3
HYPERLINK \l "_Toc5715605" 10.	Tilat ja kalusto	3
HYPERLINK \l "_Toc5715606" 11.	Talous	3



Yleistä
Oma Kameraseura ry (myöhemmin: seura) toimii jäsentensä edunvalvojana ________n  kaupungin ja _______n maakunnan alueella, sekä ylläpitää yhteyksiä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen kameraseurojen liittoon (myöhemmin: liitto) ja sen kautta kansainväliseen kattojärjestöön Fédération Internationale de l'Art Photographique:n (myöhemmin: FIAP). Paikallisena yhteistyökumppanina hyödynnetään... (galleriat, koulut, taiteilijaseurat, yms...)
Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja edistää valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastusta ja tasoa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta.
(Tämän kappaleen voi kopioida myös yhdistyksen säännöistä.)
Seuran toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti. Seura on perustettu vuonna xxxx, joten vuosi 20xx on sen toinen toimintavuosi.
(Huomaa laskukaava: nollatta toimintavuotta ei ole, vaan jos esim. 1958 on ollut ensimmäinen toimintavuosi, on 2008 siis 51. toimintavuosi - mutta samalla 50-vuotisjuhlavuosi.)
Jäsenet
Toimintavuoden tärkein tavoite on pitää jäsenistö aktiivisena. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti.
Tavoitteena on, että vuoden 20xx lopussa seuraan kuuluisi vähintään __ maksanutta jäsentä.

Jäsenillat
Jäseniltoja järjestetään xxxx kesä- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Illoissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, niissä katsellaan valokuvia ja keskustellaan niistä, ja lisäksi jokaiseen jäseniltaan pyritään saamaan esitelmöijä. Jäsenillat järjestetään _____________________. (merkitään, missä paikassa)
Muut kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään pp.kk.20xx. 
Sääntömääräinen syyskokous järjestetään pp.kk.20xx.
(On mahdollista, että seuran säännöt määräävät pidettäväksi vain yhden vuosikokouksen kevät- ja syyskokouksen sijaan. Kannattaa varmistaa asia seuran säännöistä.)
Osallistutaan liittokokouksiin keväällä jossain ja syksyllä jossain muualla.
Tiedotus
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan jäsenkirjeessä tai -lehdessä, joka ilmestyy sähköisesti x kertaa toimintavuoden aikana. 
Kotisivuja ylläpidetään jossain palvelussa. Erityisen paljon kiinnitetään huomiota siihen, että sivut ovat jatkuvasti ajan tasalla. Yhdistyksen sosiaalisen median kanavia Facebook, Instagram, Twitter päivitetään myös säännöllisesti.
Tiedotetaan toiminnasta tarpeen mukaan myös paikallislehdissä sekä Kamera-lehden seurapalstalla.
Seurasta laaditaan esite, jota jaetaan paikallisissa valokuvausliikkeissä ja näyttelyissä sekä eri tapahtumissa. Pyritään järjestämään tietoiskuja esim. kouluille ja aktivoimaan myös valokuvaajien uusi sukupolvi kameraseuratoimintaan.
Koulutus
Järjestetään x määrä viikonloppukursseja toimintavuoden aikana esim. joistain seuraavista teemoista: alkeiskurssi, kuvan sommittelu ja värioppi, digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet, studiomuotokuvavalaistus, esinekuvaus, hyvä mustavalkokuva (siis perinteisen pimiötekniikan kurssi), värivedostus... Kursseille haetaan liiton taloudellista tukea, ja käytetään mahdollisesti liiton kouluttajia.
Pienempää koulutusta voidaan järjestää myös jäseniltojen yhteydessä.
Kannustetaan jäsenistöä liiton kursseille.
Kilpailut
Järjestetään seuran omia kilpailuita x kpl. Kilpailuissa menestyneimmälle kuvaajalle myönnetään Vuoden kuvaajan arvonimi.

Haastetaan Naapurin Kameraseura ry kaksinkamppailuun xxxxxkuussa.
Näyttelyt
Järjestetään seuran oma näyttely johonkin aikaan ja jossain paikassa.
Osallistutaan liiton vuosi- ja teemanäyttelyihin yhteislähetyksin.
Lähetetään yhteislähetyksiä FIAP:n kansainvälisiin näyttelyihin.
Pohditaan liiton teema- tai vuosinäyttelyn järjestämistä lähivuosina.
Retket
Järjestetään vuoden aikana kaksi retkeä, joista yksipäiväinen suuntautuu _____lle (lähialue) ja kaksipäiväinen _______lle (pidempi reissu 200-400km päähän). Retket ovat luonnollisesti kuvausmatkoja, mutta niillä pyritään myös tutustumaan paikalliseen valokuvakulttuuriin.
Paikkakunnilla saattaa toimia myös kameraseura - mitenkä olisi vierailu, vastavierailu ja vaikka vastavuoroinen kilpailukuvien arviointi?
Tilat ja kalusto
Pimiö siivotaan. Kaluston kunto tutkitaan ja luetteloidaan, ja epäkohtia oikaistaan (eli kalustoa myydään, täydennetään tai ostetaan) tarpeen ja taloudellisen tilanteen mukaan.
Talous
Seuran taloudellinen tilanne on ollut sangen heikko. Sen korjaamiseksi seura pyrkii paitsi etsimään toiminnalleen rahoitusta, myös käyttämään mahdollisimman vähän ulkopuolisia, maksullisia palveluita.
Seura hakee liitolta vuoden ____ teema- tai vuosinäyttelyn järjestämisvastuuta, ja pyrkii toteuttamaan näyttelyn talkooperiaattella niin, että seuran kassatilanne saataisiin taas näyttämään hyvältä.
Jäsenmaksut peritään heti alkuvuodesta, ja maksusuorituksia seurataan huolellisesti. Maksamattomat jäsenet erotetaan seuran sääntöjen mukaan.

