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Osavõtjad: Registreeritud 246 liiget + 3 allorganisatsiooni, kohal viibis 46 liiget (sh 32
liikme delegeeritud volitused, lisatud protokollile). Üldkoosolek ei ole
otsustusvõimeline. Vastavalt põhikirjale kutsub EAuL juhatus kokku uue üldkoosoleku
algusega kl 17.00 26.augustil 2020 sama päevakorraga ja kohalolevate liikmetega.
Uus üldkoosolek on vastavalt põhikirjale pädev otsuseid vastu võtma.
Päevakord:
1. “Teekond autistliku lapse vanemast kogemusnõustajani”. Helti Pallo-Kobi, 60 min
2. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla,
revisjonikomisjoni liige. 5 min
3. EAuL 2019. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse
esimees. 30 min
4. Jooksvad küsimused, 2020.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne
Kuzemtšenko. 15 min
Koosolek valib protokollijaks Aulika Lagle Sangernebo.
Koosolek aktsepteerib esitatud volitusi.
1.

Helti Pallo-Kobi tutvustas oma teekonda autistliku lapse vanemast
kogemusnõustajani ja vastas kuulajate küsimustele.
Arutelu: Helti tõi välja, et kriisis lapsevanem otsib tuge, sh nõia jms juures. Nt
„autistlikud lapsed on pärit Siiriuselt“. Tegemist on vanema usuga, aga me ei saa
neid sundida. Oluline, et last ei kahjustataks.
Samuti peame laskma lastel olla autist teatud aeg, aga jälgima siiski sotsiaalsetele
normidele vastavust, et lapsel oleks kergem ühiskonnas toimida.
2. 2019.a. aastaaruanne. Aastaaruannet tutvustas ja selgitas juhatuse esimees Marianne
Kuzemtšenko.
3. Revisjonikomisjoni akti luges ette revisjonikomisjoni liige Ene Soidla.
Revisjonikomisjon
teeb
ettepaneku
kinnitada
Eesti
Autismiliidu
2019.majandusaasta aruanne.
Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 0.
Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühehäälselt.
Koosolekul osalejad said tutvuda ühingu 2019.a. raamatupidamise materjalidega.
Aastaaruande kinnitamine. Poolt 46, vastu 0, erapooletuid 0. Aastaaruanne kinnitati
ühehäälselt.
4.

Jooksvad küsimused

 2020.a. tööplaanidest ja rahastamise korraldamisest ning 2020.a. eelarvest andis
ülevaate juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko.
1. Autismipäev jäi COVID-19 tõttu aprillis ära, ehk saame selle siiski sel aastal
korraldatud oktoobris mõnel laupäeval
2. Uue tõlkeraamatu tõlkimistööd käivad ja kui kõik laabub,siis peaks raamt valmima
hiljemalt detsembriks.
3. 2021 märtsi teisel nädalal 2-päevane koolitus Peter Vermeulenilt Belgiast. Kui COVID19 midagi ära ei riku.
4. 2021 peaks olema ka sümpoosioni aasta, kuid see sõltub rahalistest asjaoludest ja ka
COVID-19-st.
5. 2021 saab EauL 30-aastaseks, Arutelu, kas ja kuidas tähistada, kas ühildada see
märtsikuise koolitusega.
6. Milliseid koolitusi sooviksid liikmed, oodatakse ettepanekuid. Rootsi psühhiaater
Gillberg oleks väga hea lektor, ehk võiks mõelda seda koostöös Psühhiaatrite Seltsiga.
7. Arutelu teemal, kust leida veel toetajaid.

Arutelu:
 Teha koolitusi Zoomis vms keskkonnas, aga selleks on vajalik toetav
tehnoloogilisi lahendusi tundev inimene.
 Kas kõigil on võimalik osaleda sellises keskkonnas?
 Kust leida see toetav inimene? Koosolekul sellist inimest ei leitud.
 Infokoosoleku ja/või koolituse veebikeskkonnas 2-nädalane järelevaatamise
võimalus, selleks peab olema lektorite nõusolek
 Läbirääkimised EPIK-ga nende veebikoosolekute keskkonna konto kasutamiseks
või luua oma konto?
 Arutleti erinevate keskkondade poolt ja vastu, uuritakse täpsemalt nende
keskkondade kohta.

OTSUSED:
1. Kinnitada 2019.a. raamatupidamise aastaaruanne.
2. Kinnitada revisjonikomisjoni akt
Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko (allkirjastatud digitaalselt)
Koosoleku protokollija: Lagle Sangernebo (allkirjastatud digitaalselt)
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