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Osavõtjad: Registreeritud 246 liiget + 3 allorganisatsiooni, kohal viibis 47 liiget (sh 28 

liikme delegeeritud volitused, lisatud protokollile). Üldkoosolek ei ole 

otsustusvõimeline. Vastavalt põhikirjale kutsub EAuL juhatus kokku uue üldkoosoleku 

algusega kl 18.30 14.juunil 2021 sama päevakorraga ja kohalolevate liikmetega. 

Uus üldkoosolek on vastavalt põhikirjale pädev otsuseid vastu võtma.  

 

Päevakord: 

1. Revisjonikomisjoni järeldusotsuse tutvustamine ja kinnitamine. Ene Soidla, 

revisjonikomisjoni liige. 5 min 

2. EAuL 2020. majandusaasta aruande kinnitamine. Marianne Kuzemtšenko, juhatuse 

esimees. 30 min  

3. Jooksvad küsimused, 2021.a projektide ja ürituste tutvustamine. Marianne 

Kuzemtšenko. 15 min 

4. 30.sünnipäeva tähistamine ja juubelitordi söömine 

 

Koosolek valib koosoleku juhatajaks Marianne Kuzemtšenko. 

Koosolek valib protokollijaks Tuuli Toomemetsa. 

Koosolek aktsepteerib esitatud volitusi. 

 

1. Revisjonikomisjoni akti luges ette revisjonikomisjoni liige Ene Soidla. 

Revisjonikomisjon teeb ettepaneku kinnitada Eesti Autismiliidu 

2020.majandusaasta aruanne. 

Revisjonikomisjoni akti kinnitamine. Poolt 47, vastu 0, erapooletuid 0.       

Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühehäälselt. 

   

2. 2020.a. aastaaruanne. Aastaaruannet tutvustas ja selgitas juhatuse esimees Marianne 

Kuzemtšenko. Koosolekul osalejad said tutvuda ühingu 2020.a. raamatupidamise 

materjalidega. 

Aastaaruande kinnitamine.  Poolt 47, vastu 0, erapooletuid 0. Aastaaruanne kinnitati  

ühehäälselt. 

 

3. Jooksvad küsimused 

 2021.a. tööplaanidest ja rahastamise korraldamisest ning 2021.a. eelarvest andis   

ülevaate juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko. 

1. Autismipäev jäi COVID-19 tõttu aprillis ära, võtame selle siiski 2022 aaasta 

plaanidesse 
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2. Otsime uut raamatut tõlkimiseks, valitud on Christopher Gillbergi uus raamat ja 

püüame taotleda sellele copyrighti. Teise raamatuna võiks olla plaanis „The 

reason I jump“ 

3. 1.augustil on kavas jälle perede väljasõit Vembu-Tembumaale. 

4. 2021 märtsi teisel nädalal oli plaanis 2-päevane koolitus Peter Vermeulenilt 

Belgiast. Kahjuks ei võimaldanud COVID-19 seda läbi viia  ja nüüd on uus 

kokkulepe 2022 aasta 16.-17. juuniks. Arutelu, millised teemad võiksid olla 

koolitusteemad: „Autism and predictive mind“, „Autism and relationships“, 

„Autism and neuroharmony: well-being across the life span“. Tõenäolise 

koolituskohana võiks mõelda V-spa, kus on suuremad ruumivõimalused. 

5. 2022 aastasse lükkus edasi ka sümpoosioni korraldamine, sest COVID-19 on 

takistanud suuremate ürituste planeerimist ja korraldamist. 

6. 2021 sai EauL 30-aastaseks, sel puhul pakume ka liikmetele täna torti. Samuti on 

kavas lähematele koostööpartneritele korraldada väike pidulik vastuvõtt. 

7. Arutelu teemal, kust leida veel toetajaid. 

 

OTSUSED: 

1. Kinnitada 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne. 

2. Kinnitada revisjonikomisjoni akt 

 

Koosoleku juhataja: Marianne Kuzemtšenko (allkirjastatud digitaalselt) 

 

Koosoleku protokollija: Tuuli Toomemets (allkirjastatud digitaalselt) 


