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      - yhdistyslain säätämät tehtävät
     - Kameraseuran sääntöjen määrämät tehtävät
     - toiminnan johtaminen  
     - yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano
     - käytännön yhdistysasioiden järjestäminen
     - yhteistyö työntekijöiden kanssa
     - toiminnan kehittäminen

  - kerhotoiminan koordinointi
  - näyttelytoiminta
  - tiedotus, netti (seuratoiminta)
  - tilat (studio, pimiö, digtyöhuone)
  - IT-tuki

  
  - taloushallinto
  - esimiestehtävät
  - henkilöstöhallinto
  - mainonta ja markkinointi
  - jäsenrekisterit
  - levikkimyynti  
  - ilmoitusmyynti
  - yhteistyö kirjapainoon
  - koulutus
  - edustus

 - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan,
    hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
    sekä tilintarkastajat
 -  päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja  
    vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle          
    ja muille tilivelvollisille
-   hyväksyy tulevan kalenterivuoden 
    toimintasuunnitelman ja talousarvion

 
  - toimitukselliset tehtävät
  - lehden taittoon osallistuminen
  - yhteistyö kirjapainoon
  - toimituksen esimiestehtävät
  - edustus
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Lainsäädännön mukaiset yhdistyksen hallituksen tehtävät

Yhdistyslain mukaan:

Jäsenluettelon ylläpitäminen (YhdL §11)
Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen sekä mahdollisen jäsenäänestyksen järjestäminen (YhdL § 31) 
Yhdistyksen edustajana toimiminen (YhdL § 35)  
Yhdistyksen kirjanpidosta ja varainhoidosta huolehtiminen (YhdL § 35)
Toiminnantarkastajan avustaminen (YhdL § 38)
Yhdistyksen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin (YhdL § 61)

Lisäksi hallitus voi Yhdistyslain mukaan hoitaa seuraavat tehtävät:
Jäsenluettelotietojen luovuttaminen ulkopuolisille (YhdL § 11)
Yhdistyksen omaisuuden myyminen, vaihtaminen tai kiinnittäminen, jos säännöissä on niin määrätty 
(YhdL § 23)

Kirjanpitolain mukaan:

Tilinpäätöksen valmistumisen hetkellä vallassa oleva päätösvaltainen hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen 
(Kirjanpitolaki, luku 3 §4)

Tilintarkastuslain mukaan:

Hallituksen tulee varata tilintarkastajalle tilaisuus tarkastuksen suorittamiseen sekä avustaa häntä 
tehtävässään (Tilintarkastuslaki, luku 4 § 22) 



Kameraseuran sääntöjen mukaiset hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa Kameraseuran toimintaa ja valvoo Kameraseuran asioita (KS § 6)

Kameraseuran hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajansa kutsusta (KS § 6)

Kameraseuran hallitus päättää Kameraseuran varsinaisen jäsenen, nuorisojäsenen ja kannatta-
van jäsenen hyväksymisestä seuraan (KS § 4)

Kameraseuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä 
hallituksen siihen määräämän hallituksen jäsenen kanssa kirjoittavat yhdistyksen nimen. Hallitus 
voi oikeuttaa yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen. (KS § 11)

Yhdistyksen varsinaisille kokouksille (KS § 10)
Hallitus esittää Kameraseuran toimintakertomuksen (Kevätkokous)
Hallitus esittää Kameraseuran tilinpäätöksen ja tilintarkastajien sekä mahdollisen toiminnan-
tarkastajan lausunnon (Kevätkokous)
Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään myös muut kokouskutsussa mainitut asiat



Muut hallituksen tehtävät

Yhdistystoiminnan asiantuntijoiden mukaan yhdistyksen hallituksella on laeissa ja yhdistyksen sään-
nöissä määriteltyjen tehtävien lisäksi muitakin tehtäviä. Niitä voisi luonnehtia seuraavasti. Ne avaavat 
hallituksen roolia yhdistyksen toiminnassa. Lisäksi ne ilmaisevat, kuinka yhdistystoiminta tapahtuu 
käytännössä siten, että hallituksella olisi edellytyksiä tehtäviensä kunnolliselle hoitamiselle. Alla maini-
tut tehtävät myös täydentävät lakien ja sääntöjen määräyksiä. Niiden pohjana on käytetty yhdistys-
toiminnan asiantuntijoiden nimeämiä asioita, joita nyt tässä sovelletaan Kameraseuran perustilantee-
seen.

Kameraseuran toiminnan johtaminen

      Hallitus johtaa Kameraseuran toimintaa 

      Hallitus palkatessaan työntekijöitä seuralle muuttuu työnantajaksi, jolla on myös esimiehen rooli.
      Kameraseuran hallituksella on työnantajan ja esimiehen asema suhteessa sen seuran palk-
      kaamiin työntekijöihin (taloushallinto,seura ja lehti). Hallituksen on keskuudestaan valittava
      henkilö, joka toimiii työntekijöiden esimiehenä ja yhteyshenkilönä hallituksen suuntaan.

Yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano

     Hallitus vastaa Kameraseuran kevät- ja syyskokousten päätösten toimeenpanosta.



Vastuu Kameraseuran käytännön asioiden hoidosta

    Hallituksen vastuulla on järjestää Kameraseuran asioiden hoito niin, että yhdistyksen käytännön 
    asiat ovat kunnossa.

    Kameraseuran käytännön asioiden hoidossa seuran hallitus on vastuussa siitä, että näiden 
    asioiden hoitamiseksi on nimetty ja ohjeistettu henkilöt. 

    Käytännön asioiden hoito on jaettavissa Kameraseurassa taloushallintoon, lehden asioihin sekä  
    seuran asioihin (seuratoiminta ja koulutus). Tiedotusasioita on jokaisessa näistä kokonaisuuksista.       
    Käytännön työtehtäviä hoitavat Kameraseurassa tehtäviinsä palkatut työntekijät (toimitusjohtaja,      
    päätoimittaja ja toimitus) ja seuratoiminnassa myös vapaaehtoiset.

    Työntekijät saavat toimenkuvansa hallitukselta ja vastaavat niistä hallitukselle.
 
    Hallituksen tulee valvoa, että tehtäviinsä nimetyt ja ohjeistetut henkilöt (toimitusjohtaja ja pää-
    toimittaja) toimivat annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

    Hallitus päättää kustannuksista, jotka ylittävät tietyn euromääräisen rajan (v. 2014 raja on 
    2000 euroa). Hallitus hyväksyy seuran kustannuksella tehtävät ulkomaanmatkat.



Kameraseuran kehittäminen

    Hallituksen tulee aktiivisesti ja oma-aloitteisesti pyrkiä kehittämään Kameraseuraa ja sen toimintaa. 
    Hallituksen tulee kehittää seuran toimintaa sekä omin päin että tekemällä esityksiä yhdistyksen kokoukselle. 
    Kehittämisessä hallituksen tulee myös ottaa huomioon jäsenistöltä ja työntekijöiltä tulleet aloitteet.  

    Hyvä hallitus pyrkii aina siihen, että yhdistys on paremmassa tilanteessa sen toimikauden päättyessä kuin
    se oli toimikauden alussa.
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