AER Byråmöte
25 november 2011, Ponta delgada
Mötesanteckningar
I.
II.

Welcome
Adoption of the draft agenda
Agendan godkändes.

III.
Take up by the new Secretary General
Den nya generalsekreteraren Pascal Goergen presenterade sig själv och berättade att
han var klar över förväntningarna och det hårda arbetet som väntade honom. Innan han
kan ta tag i det fullt ut måste han avrunda sitt gamla jobb på regionen i Bryssel. Han bad
om att få 100 dagar att sätta sig in i AER och få en översikt innan han kommer med idéer
och inspel. Överlämningen från Klaus Klipp till honom är redan på början.
IV.
V.

Draft budget for 2012
Ratification of the updated list of Bureau members
Listan med byråledamöter för 2012 godkändes.

VI.
Any other business
Thomas Hartman frågade angående kommittén för övervakning och utvärdering
(Standing Committee on Monitoring and Evaluation). Är denna kommitté fortfarande
aktiv eller finns det planer att starta den? Då denna kommittés uppgift är att övervaka
det interna arbetet i AER är det särskilt nu med AERs ekonomiska läge viktigt att
kommittén fungerar.
Pierre Meyer svarade och berättade om en informell grupp som jobbade med
framtidsfrågor (material finns på hemsidan under ”AER Perspectives”) i AER då det är
snabba förändringar som sker. Michèle Sabban föreslog att sätta ihop en struktur för att
utveckla frågorna som tagits i framtidsgruppen. Hon bjuder in Thomas Hartman att vara
med i den nya strukturen. Mötena kommer främst att ske via internet men även möten i
Strasbourg. Vill ha medlemmar från alla makroregioner i Europa. Vill att gruppen börjar
jobba i januari.
Thomas Hartman påpekade att det han efterfrågade var övervaknings- och
utvärderingsfunktionen.
Pierre Meyer pratade igen om framtidsgruppen att vi inte borde konkurrera med våra
partners. Påpekade också att anledningen till att framtidsgruppen till att börja med var
fransktalande var att de ville jobba fram en grund utan att det kostade något.
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Jaana Minkkinen, Nord Karelen var glad över att det ska tillsättas en grupp som
representerar hela Europa. Det behövs plattformar där vi kan formera vad vi vill med
Europa. Vill gärna att Michèle nämner vilka regioner ska vara med.
Håkan Sandgren återkopplade till Thomas fråga och berättade att när kommittén för
övervakning och utvärdering startades bestämdes det att det skulle vara en deltagare
per land som skulle mötas inför byråmötet. Idén var att det inte skulle vara för många.
Mix av länder och medlemmar från olika kommittéer. Problem att det var inte var fasta
medlemmar. Håkan var med de första fyra åren. Michèle Sabban gav uppdraget till
Pascal Goergen att sätta ihop ett förslag på detta
Anmärkning: AER Norge och Sverige samordnare hade lördagen den 26 november ett enskilt
möte med Pierre Meyer om saken och bad om att grundläggande information om ”AER
perspektive” ska göras tillgänglig på engelska. Det planeras för att följas upp genom ett möte
mellan de nordiska byråmedlemmarna och den nya generalsekreteraren Pascal Goergen och
Pierre Meyer i mars 2012.
Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy
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