Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakoosolek 20. mail 2014
Ülikooli 16-212, Tartu
Protokoll
Kohal olid või olid volitusega esindatud 35 seltsi liiget: Madis Arukask, Anzori
Barkalaja (volitusega), Enn Ernits, Peeter Espak (volitusega), Tõnno Jonuks
(volitusega), Laur Järv, Mairi Kaasik, Kristel Kivari (volitusega), Piret Koosa, Tarmo
Kulmar, Mare Kõiva (volitusega), Jaan Lahe (volitusega), Art Leete, Elo Liiv
(volitusega), Märt Läänemets (volitusega), Merili Metsvahi (volitusega), Urmas
Nõmmik (volitusega), Indrek Peedu, Väino Poikalainen (volitusega), Kadri Raudsepp
(volitusega), Atko Remmel (volitusega), Ain Riistan, Edgar Saar, Vladimir Sazonov,
Elo-Hanna Seljamaa (volitusega), Tiina Sepp (volitusega), Tuuli Stewart (volitusega),
Marko Uibu (volitusega), Elle Vaht (volitusega), Ell Vahtramäe, Heiki Valk
(volitusega), Laur Vallikivi (volitusega), Ülo Valk, Tiina Vähi, Ergo-Hart Västrik
Koosoleku juhataja: Madis Arukask
Protokollija: Piret Koosa
Koos volitustega on üldkoosolekul esindatud 35 seltsi liiget ehk selgelt üle poole
seltsi liikmetest, mis tähendab, et üldkoosolek on otsustusvõimeline.
Päevakorras:
1. Hooaja 2013/14 tegevusaruanne
2. 2013. a. finantsaruanne
3. Liikmemaksu suurus 2014. aastal
4. Muud küsimused
1. Tegevusaruanne
Madis Arukask teeb ülevaate liikmetele eelnevalt (19. mail) seltsi liikmetele laiali
saadetud tegevusaruandest: korraldatud konverents 13.12.2013; sügisel jätkus
loengusari „Religioon ja konflikt“ (2 ettekannet) ja algas uus loengusari „Püha ja
paik“ (5 ettekannet); lisaks kaks muud ettekannet N. Radulovićilt ja A. Mitrofanovalt;
ilmus ülevaade seltsi tegevusest TA aastaraamatus (2013).
Küsimusi ei ole.
Ergo-Hart Västrik annab teada, et juhatus on taas püüdnud ka Kulkast toetust saada,
kuid tulutult.
Ülo Valk: Ehk on märkamata jäänud, et EASRi (European Association for the Study
of Religions) aastakonverentsil Gröningenis käisid meie seltsist kuus inimest, kellest
mitmetel konverentsist väga head muljed. Ja esmakordselt oli Eesti nii suurelt sel
konverentsil esindatud. Järgmisel aastal toimub Saksamaal IAHRi (The International
Association for the History of Religions) konverents, kuhu samuti võiks püüda
suurema hulgaga minna. Ka konverentsidel osalemisega meie seltsi esindamine on
oluline tegevus.
Madis Arukask kinnitab, et on IAHRi konverentsi info seltsi listi saatnud, Ergo-Hart
Västrik lubab vastavad lingid üles panna ka kodulehele.
2. Finantsaruanne
Ergo-Hart Västrik teeb ülevaate eelnevalt (19. mail) seltsi liikmetele laiali saadetud
2013. aasta finantsaruandest (aruandeperioodi alguses oli seltsil 121.71 eurot; seltsi

tulud 2013. aastal 387.60; kulud 236.23 eurot; aasta tulem 151.37 eurot; kokku oli
aruandeaasta lõpus seltsil 273.08 eurot).
Vahepeal on revisjonitoimkonna liikme Laur Järve osundamisel leitud nimetatud
aruandest väike viga (10 euro ulatuses), mis on nüüdseks finantsarunades parandatud.
Kuskilt fondidest pole õnnestunud raha juurde leida.
Tarmo Kulmar: Kuidas on lugu liikmemaksudega?
Ergo-Hart Västrik: Liikmemaksu suuruse otsustab nüüd uuesti üldkoosolek. Me pole
kunagi varem saanud nii palju liikmemakse kui eelmisel aastal, võib öelda, et üldiselt
on hästi laekunud. Hetkel pole täpsemat statistikat, et öelda, kellel maksmata, kuid
enamus on maksnud.
Revisjonikomisjoni esindaja Laur Järv kinnitab, et finantsaruanne kajastab seltsi
möödunud aasta tegemisi täpselt.
Toimub hääletamine, aruanded kinnitatakse ühehäälselt.
3. Liikmemaksu küsimus.
Ergo-Hart Västrik teeb laekurina ettepaneku, et liikmemaksude suurused võiks jääda
samaks.
Madis Arukask: Kas on veel ettepanekuid?
Ülo Valk: Euroopa seltsis oleme seni maksnud alandatud maksu. Täies ulatuses
makstes peaksime oluliselt rohkem maksma. Arvan ka, et senine 10 eurot
liikmemaksuna on praegu täiesti adekvaatne, nii et seda tõstes raha juurde saada
poleks lahendus.
Ergo-Hart Västrik: Kuna EASRi maksukogumise kirjas mingit täpset valemit
liikmemaksu arvutamiseks pole, siis pole osanud sellele tähelepanu pöörata. Aga
tõesti peaks arvesse võtma, et me pole enam alustav selts.
Kõik on nõus, et liikmemaks jääb seniseks (täismaks 10 eurot, tudengitele ja
pensionäridele 5 eurot).
4. Madis Arukask: kas on veel ettepanekuid päevakorrapunktide osas?
Küsimus saalist: Mis edaspidi plaanis?
Madis Arukask: Jätkub loengusari ja kindlasti toimub aastakonverents.
Kohal on uus liikmeks astuja, Madis Arukask palub tal end tutvustada.
Siiri Lepasaar tutvustab ennast. Õpib religiooniuuringute magistrantuuris, töötab
haridusministeeriumis ja kuulub TÜ Jaani kogudusse.
Koosoleku juhataja lõpetab koosoleku.

