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Osavõtjad: Registreeritud 246 liiget + 3 allorganisatsiooni, kohal viibis 58 liiget (sh 46 

liikme delegeeritud volitused, lisatud protokollile). Üldkoosolek ei ole 

otsustusvõimeline. Vastavalt põhikirjale kutsub EAÜ juhatus kokku uue üldkoosoleku 

algusega kl 16.30 29.mail 2019 sama päevakorraga ja kohalolevate liikmetega. 

Uus üldkoosolek on vastavalt põhikirjale pädev otsuseid vastu võtma.  

 

Päevakord: 

1. “Autismifondi ja autismispektri häirega inimestele rajatava Liikva 

erihoolekandeküla tutvustus”. Liis Ehrminger, Autismifondi tegevjuht, 60 min 

2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, 

revisjonikomisjoni liige. 5 min 

3. EAÜ 2018. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse 

esimees. 15 min  

4. Jooksvad küsimused, 2019.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne 

Kuzemtšenko. 15 min 

5. Lauludega esineb Juhan Vingel.  

 

Koosolek valib protokollijaks Aulika Karo. 

Koosolek aktsepteerib esitatud volitusi. 

 

1. Liis Ehrminger ja Janno Kell (külalisena) rääkisid Autismifondi loomisest ja 

planeeritavast tegevusest ning Liikva erihoolekandeküla rajamisest, samuti arutleti 

ühiste kokkupuutepunktide ja tegevuste üle. 

2. 2018.a. aastaaruanne. Aastaaruannet tutvustas ja selgitas juhatuse esimees Marianne 

Kuzemtšenko. 

3. Revisjonikomisjoni akti luges ette revisjonikomisjoni liige Ene Soidla. 

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kinnitada Eesti Autismiühingu 

2018.majandusaasta aruanne. 

 Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Poolt 58, vastu 0, erapooletuid 0.    

Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühehäälselt. 

  Koosolekul osalejad said tutvuda ühingu 2018.a. raamatupidamise materjalidega. 

 Aastaaruande kinnitamine.  Poolt 58, vastu 0, erapooletuid 0. Aastaaruanne kinnitati  

ühehäälselt. 

 

4. Jooksvad küsimused 

 2019.a. tööplaanidest ja rahastamise korraldamisest ning 2019.a. eelarvest andis   

ülevaate juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. 
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 Eesti Autismiühingu nime muutmise vajadusest Eesti Autismiliiduks. Kuna 

keeleliselt väljendab ühing ühte üksust ja ei ole Eestis arusaadav selgelt 

katusorganisatsiooni mõistena, siis tuleb vahel ette probleeme avalikkuses selle 

mõistmisel. Seega oleks vajalik ette võtta nimemuutus ja uueks nimeks võtta 

Eesti Autismiliit. Nimemuutuse ja sellega seoses ka põhikirja muutuse võiks ette 

võtta järgmise aasta korralise üldkoosolekul. 

 Probleemidest Eesti Aspergerite Ühinguga suhtlemisel. Nimetatud ühing on 

asunud selgelt vastanduma ja on tekkinud probleemid suhtlemises nendega. 

Kuigi diagnoosist tulenevalt on nende suhtlusprobleemid mõistetavad, ei saa 

siiski aktsepteerida nende tegevust Eesti Autismiühingu renomee halvendamisel 

ja avalikkuses üldtunnustatud autismiseisukohtade mittetunnustamisel. 

 

 

OTSUSED: 

1. Kinnitada 2018.a. raamatupidamise aastaaruanne. 

2. Kinnitada revisjonikomisjoni akt 

 

Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Koosoleku protokollija: Aulika Karo (allkirjastatud digitaalselt) 


