AER Byråmöte
23 november 2011, Ponta delgada
Mötesanteckningar
I.

Welcome word to Bureau members

Michèle Sabban bad om ursäkt att mötet började så sent. AER hade ett möte med
Azorerna som drog ut på tiden.
II.
Adoption of the draft agenda
Thomas Hartman bad om att lägga till punkten om val av vicepresident. Michèle Sabban
svarade att frågan lyftes på byråmötet i S’Hertogenbosch samt tyckte att det vore
logisikt att Alsace har en plats i byrån då de står för så mycket av AERs budget.
Thomas frågade om detta skulle tas nu eller läggas till som en övrig fråga. Svaret blev att
ta det nu.
Transparens och tillit bygger på att reglarna följs. AER måste vara öppet och
transparent. Thomas utryckte sin vilja att det inte väljs någon vicepresident på denna
Generalförsamling. Michèle menade att valet av vice- president inte bryter mot några
stadgar. Hittills har det inte kommit in några andra kandidater. Hon var förvånad över
att AER upplevs sakna öppenhet. Thomas svarade att det måste vara möjligt för alla
medlemsregioner att ställa upp till val. Michèle tydliggjorde att Generalförsamlingen
kommer ges möjlighet att lyfta kandidater.
Jaana Minkkinen, Nord Karelen håller med Thomas och menade att en organisation som
AER borde ha en ordförande och vicepresident från olika länder.
Michèle påpekade att AER har två vicepresidenter samt att det är en kandidat från
Alsace som vi pratar om, regionen som är värd för huvudkontoret. Michèle klargjorde att
hon dagen efter på Generalförsamlingen öppna upp för fler kandidater och föreslå att
beslut fattas på nästa byråmöte.
Orhan Albayrak, Istanbul berättade att han från början bara hade lyssnat, efter ett tag
märkte han att fler regioner hade svårt att följa vad som händer i AER. Exempelvis på
agendan för imorgon så står inte kommitté 2 presidents med på listan över talare. När
han frågar varför får han olika svar. Han håller även med Västerbotten att det måste
informeras mer. Svårt att följa med då dokumenten inte delas ut. Logg in på hemsidan
osv. Michèle sa att hon är glad över frågorna för det underlättar transparensen och
menade att det inte är internet som ska vara AERs huvudkälla utan det är byrån och
kommitté mötena. Svar ska komma ifrån ordförande och generalsekreteraren.
Ordförande i kommitté 2 Vlademir Kosic har informellt sagt ifrån sig rollen som
kommitté 2 ordförande. När det är officiellt kommer det ske ett nyval. På
generalförsamlingen kommer rapporteringen ske av viceordförande i kommitté 2.
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Thomas Hartman lyfte ett exempel på bristen av transparens genom att nämna
framtidsgruppen som bara var öppen för fransk talande men som Västerbotten hittade
av ett misstag på hemsidan.
Hande Özsan Bozatli ville att det klarläggs hur valet av vicepresident ska gå till. Hon
påpekade att det inte ska vara ett val av din eller min kandidat, utan ett val av en
kandidat som är bäst för AER. Underströk också att en nomineringsperiod på en dag inte
är standard. Michèle klargjorde en sista gång att dagen efter på generalförsamlingen
kommer det inte bli något val utan en annonsering av kommande val.
Nomineringsperiod i två månader och valet träffas till våren av byrån.
Därefter godkändes agendan.
III.
State of membership
Klaus Klipp berättade att under 2011 AER har 11 nya medlemsregioner och 18
medlemsregioner som har dragit sig ur. Sedan byråmötet i Bryssel har det tillkommit två
regioner, en från Ukraina och en från Moldavien samt en region från Spanien har dragit
sig ur. Michèle frågade varför den spanska regionen har dragit sig ur. Svaret blev att det
inte finns något svar. Michèle berättade att det kommer kunna vara möjligt att betala
medlemsavgiften på månadsbasis.
Listan godkändes.
IV.
Draft budget for 2012
En revisor från KPMG drog en kortversion av räkneskapsåret 2010 som presenterades
dagen efter på Generalförsamlingen. Han påpekade särskilt de uteblivna
medlemsavgifterna.
AERs kassör, Urs Wüthrich-Pelloli bekräftade rapporten och sa att utgångsläget måste
accepteras. Vi måste räkna med att vårt kapital kommer minskas till 120 000 € vilket
gör att vi nästa år måste hålla budgeten.
Det stora problemet är medlemsavgifterna. Medlemsstrategin är ett första steg men
medlemmarna måste få något ut av sitt medlemskap därför får det inte skäras i AERs
kärnverksamhet. Gjorde en liknelse med en restaurang och dess restauranggäster.
Däremot måste det till en fokusering av våra aktiviteter. Urs håller med att det måste tas
fram en välförankrad strategi för att nå fram. Han tackade sekretariatet för att de lägger
fram ett budgetförslag som kommer träffa dem själva. Michèle tackade Urs för hans
arbete. Den svåra situationen i Europa har försvårat hans arbete.
Thomas Hartman tackade också för det goda arbetet Urs gör. Han håller med Urs analys
av situationen. Thomas förklarade att anledningen till varför Västerbotten är med i AER
är dialog och samarbete samt policypåverkan. Tackar därför att det inte kommer skäras
i kärnaktiviteterna dvs. att det inte dras ner på tillfällena för regionerna att träffas.
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Roy Perry undrade om vi har någon lag vi kan användas oss av för att tvinga en region
att betala sin medlemsavgift. Ifall ja, har vi då någon gång lyckats med detta? Klaus Klipp
svarande att AER aldrig har stämt någon region. Vet inte om det finns någon lag men
detta alternativ är inte intressant då det kostar mer pengar och resurser än en regions
medlemsavgift. Det AER brukar göra är att kontakta regioner som inte har betalat på
några år. Informera dem om vad AER är och oftast brukar de då betala. Politikerna
måste också känna sitta ansvar och använda sina kontakter för att få regioner att betala.
Detta kan ofta ge ett bättre resultat än om sekretariatet ringer. Urs tackade de regioner
som ger extra resurser till AER.
Pierre Gerard, Bryssel, tycker för att kunna behålla nuvarande medlemmar är det viktigt
att förstå varför regioner lämnar AER. Urs svarade att detta är den del av
medlemsstrategin.
Budgeten för 2012 godkändes.
V.

General Assembly
1. Adoption of the draft agenda
2. Draft Final Declaration
Michèle öppnade upp för regioner att vara med att påverka slutdeklarationen
vars arbete leds av Roy Perry. Roy lyfte att paragraf 5 har ett syftningsfel. (Ordet
senior worker har en annan betydelse och bör därför bytas ut med older worker)
3. Presentation of the Memorandum of Understanding between AER and the
Territorial Institute – Portuguese network for territorial development
Michèle kommer under generalförsamlingen att presentera ett gemensamt
Europeisk tink-tanks möte om ungdomsfrågor.
Under morgon dagen kommer det också att presenteras hur samarbetet kan ske
med Territorial instituts. I dagsläget vet inte Michèle vet hur då hon ännu inte har
träffat dem.

VI.
Any other business
Roland Mengyi, Borsod –Arbauli- Zemplen, lyfte skrivningen om Romerna. Han ville
modifiera första meningen i tredje paragrafen. Så att AER ställer sig bakom hela
strategin och inte bara de listade områdena.
Det beslutades att förslaget lyfts till Generalförsamlingen och röstas som ett separat
tillägg.

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy
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