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ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
Tartus, 27.06.2019
Koosolek algab kl 16.30
Päevakord:
1. Eesti Autismiühingu nime muutmine Eesti Autismiliiduks.
2. Põhikirja muutmine
Koosolek valib koosoleku juhatajaks Marianne Kuzemtšenko ja protokollijaks Tiina
Uusma.
Koosolekul osaleb erivajadusega liikme Andra Otsari tugiisik Simone Eelmaa.
Osavõtjad: Registreeritud 244 liiget + 3 allorganisatsiooni, kohal viibis 47 liiget (sh 31
liikme delegeeritud volitused, lisatud protokollile). Üldkoosolek ei ole
otsustusvõimeline.
Vastavalt EAÜ põhikirja p 4.3.3: Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel
osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei osale nõutud
arv liikmeid, võib kokku kutsuda üldkoosoleku korduskoosoleku 30 minuti pärast samal
päeval ja sama päevakorraga kohalolevate liikmetega. Juhatus kutsub kokku
üldkoosoleku korduskoosoleku 27.06.2019 algusega kell 17.00.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Korduskoosolek algab kl 17.00.
Päevakord:
1. Eesti Autismiühingu nime muutmine Eesti Autismiliiduks.
2. Põhikirja muutmine
Koosolek valib koosoleku juhatajaks Marianne Kuzemtšenko ja protokollijaks Tiina Uusma.
Koosolekul osaleb erivajadusega liikme Andra Otsari tugiisik Simone Eelmaa.

1. Eesti Autismiühingu nime muutmine Eesti Autismiliiduks.
Arutelu nime muutmise üle.
A.Urbas: Eesti Autismiühing on koondanud nii autismiga inimesi, vanemaid kui ka
spetsialiste. Meie nimi peaks kajastama kõiki osalusgruppe, hindan spetsialistina seda
võimalust.
A.Susi: Sellepärast ongi kavas nimi Eesti Autismiliit.
S.Sagar: Nimed on küll sarnased, aga Eesti Autismiliit oleks aus nimi, sest ühendab
erinevaid huvitatud osapooli. Nimevahetus on õigustatud, olemegi kõik koos ja teemegi
kõike koos.
R.Tamm: Sandra mõte on väga hästi sõnastatud.

Imbi Sagar: olen eelöelduga nõus.
Ethel Tomingas: ma ei saa üldse aru, mis lahti on.
T. Toomemets: Nimi Eesti Autismiliit läheb meie tegevusega kokku – me koondame
erinevaid huvigruppe ja organisatsioone.
M.Kuzemtšenko: Eesti Autismiühing oli oma loomisel 1991.aastal üks esimesi
mittetulundusühinguid, aeg on edasi läinud ja nime korrigeerimine põhjendatud.
A.Susi: mina toetan seda mõtet.
Katrin Pruulmann: olen eelkõnelejatega nõus, et nimemuutus on põhjendatud.
Aulika Karo: olen nõus nime muutmisega.
A.Urbas: nõus nime muutmise algatamisega.
Lagle Sangernebo: minu jaoks on arusaamatu arutelu, nime täiend „liit“ on täiesti
õigustatud.
Anneli Ruul: olen nime muutmise poolt.
Ettepanek muuta Eesti Autismiühingu nimi, uus nimi saab olema Eesti Autismiliit.
Hääletatakse: 43 poolt, 1 erapooletu, 3 vastu.
Andra Otsar ja tema tugiisik lahkuvad koosolekult.
2. Põhikirja muutmine
Osalejad tutvuvad muudatusettepanekutega. Arutelu põhikirja muudatuste üle.
M.Kuzemtšenko: Praegune põhikiri on kehtiv 2007.aastast ja vahepal on palju
muutunud nii ühiskonnas kui ka seadusandluses, peaksime oma põhikirja viima
kooskõlla kehtivate nõuete ja kaasaegsete arusaamadega. Meie ühingu põhikirjalised
eesmärgid on ka praegu suhteliselt heas sõnastuses ja vastavad vajadustele ning ei ole
hädavajadust neid muuta. Samuti on vastavalt MTÜ seadusele eesmärkide muutmiseks
vajalik 9/10 liikmete osalemine, aga elu näitab, et on väga raske saada nii palju inimesi
üle Eesti kokku. Seetõttu ei pea ka juhatus vajalikuks eesmärke muuta.
Ettepanek panna põhikirja muudatused hääletusele kõik muudatused korraga.
Hääletatakse: 45 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.
Ettepanek kinnitada põhikirja muudatused
Hääletatakse: 45 poolt, 0 erapooletut, 0 vastu.
OTSUSED:
1. Eesti Autismiühingu uueks nimeks kinnitada Eesti Autismiliit.
2. Kinnitada põhikirja uus versioon.
Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko (allkirjastatud digitaalselt)
Koosoleku protokollija: Tiina Uusma (allkirjastatud digitaalselt)
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