AER Byråmöte
26 mars 2012, Bryssel
Mötesanteckningar

Welcome word to Bureau members
I.
Michèle Sabban, AER President
Michèle hälsade välkommen. Tackade regionerna som kommit trots att inbjudan gick ut
sent. Behöver höra era kommentarer på förslaget.
II.
1 . Adoption of the draft agenda
Agendan godkändes utan kommentarer.
2. Adoption of the minutes of the previous meeting in Brussels on 9 February
Michèle Sabban, AER President
Mötesanteckningarna godkändes utan kommentarer
III. State of membership
Pascal Goergen, Secretary general
Regionen Usak, i Turkiet godkändes som ny medlem. Tre regioner som begärt utträde
noterades redan på förra byråmötet.
IV. Presentation of the accounts 2011 Urs Wüthrich-Pelloli
Vice-President Treasurer (Kunde inte närvara och Pascal gjorde presentationen)
Pascal träffade revisorerna KPMG den 2 februari 2012 det blev en diskussion på detalj
nivå. Direkt efter skickade han ett brev till presidenten och kassören med hans tolkning
av situationen. Kort därefter fick vi en early warning som vi måste agera på. Vi har
pengar för att agera i ungefär 5 månader. Har Generalförsamlingen idag så att vi kan ta
några steg i rätt riktning för att hantera situationen.
Resultatet för 2011 är negativt fast medlemsskapsplanen gav flera nya medlemmar.
Pascal Goergen har infört ett system på sekretariatet där han godkänner varje cent.
Alsace och Alba regionerna betalar extra till AER (för AER kontoren i deras regioner.)
Problem att regioner inte betalar sina medlemsavgifter. Vi måste agera för att slippa
varsla personal.
Michèle Sabban tackade för presentationen och berättade det som hänt sedan förra
Generalförsamlingen är att presidiet har upptäckt konton som vi inte sett förut. Vi har
tidigare sett kontonen men aldrig gått in i detalj vad de innefattar.
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Jaana Minkkinen, Nord Karelen frågade hur många regioner har betalat in
medlemsavgift sedan 9 februari och många har lovat att betala innan 31 mars.
Pascal Goergen svarade att det har kommit in 1,17 milj. € innan 17 februari. Saknas
ungefär en halv miljon €. Han tror inte att det kommer betalas in av sig själv. I år
kommer han inte acceptera reducerade medlemsavgifter. Berättade också att han
kommer föreslå en ny modell för medlemavgifter där reglerna är tydliga: Ifall
medlemsavgiften inte är betald kan man inte delta på Generalförsamlingen.
Matthijs van Miltenburg, Noord-Brabant, påpekade att förändringarna av
medlemsavgifterna kan endast påverka utfallet för 2013. Vad kan vi göra för att
garantera att AER finns kvar i slutet av 2012. Pascal svarade att alla måste bidra till att
genomföra medlemskapsplanen så att fler regioner betalar sin medlemsavgift. I den nya
modellen kommer 72 regioner betala mer, det blir mer rättvist. Idag betalar dessa
regioner snarare för lite. AER kommer också försöka få finansiering genom
företagspartners enligt PPP modellen. Kommer ta fram en guide med vad AER erbjuder
sina medlemmar så att det är lättare att söka nya medlemmar. Idag har AER 253
regioner men det finns cirka 800 regioner i Europa.
Matthijs van Miltenburg påpekade att detta är bra åtgärder men ingen garanti för att det
kommer in kontanter. Hur kan vi ta fram ett system utan ha en budget för nästa år?
Michèle Sabban, menade att vi har ett förslag för att få AER att överleva. Det är inte en
fråga om att förstå utan om tillit. Vi har flera pågående projekt som vi vill ska fortsätta.
Vi måste vara positiva och ta ansvarsfulla beslut för AERs bästa.
Matthijs van Miltenburg vi vill alla det bästa för AER. Vill bara att vi tänker i förväg
exempelvis genom att planera för en Generalförsamling i oktober och november ifall
utfallet inte blir som vi vill.
En fransk representant tackade för det nya medlemsavgiftsförslaget och att
sekretariatet jobbar för att öka vår trovärdighet. När vi har det kommer vi attrahera fler
regioner.
Alain Schaller, Fribourg, det som är det i det förgångna hände för att vi inte hade insyn.
Men förslaget ger ännu mer ansvar till generalsekreteraren. Förslaget saknar en
kontrollfunktion.
Pascal Goergen säger att självklart kommer varje cent kontrolleras, av honom. Alla
medarbetare måste analysera varje resa de gör för att spara pengar.
André Richardt, Alsace, det viktigaste är att komma tillbaka till en normal ekonomisk
situation. Generalsekreteraren har tagit fram några långsiktiga förslag för att hantera
situationen och i Odessa kommer han lägga fram kortsiktiga förslag. Tidigare har
avgifterna inte varit rättvisa. Regioner som har betalat lite har mycket väl kunnat betala
mer. AERs nuvarande strategi är inte tillräckligt tydlig. Vad är AERs roll? Regionerna vill
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ha valuta för sina pengar. Som Håkan Sandgren sa på presidiemötet: Vi måste jobba så
demokratiskt som möjligt.
Catarina Segerstedt-Larsson, Värmland berättade att de har under flera år lyft frågan
kring hur många medlemmar AER har. Vi har en akut ekonomiskt situation som kräver
långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Vi behöver bättre kortsiktiga lösningar som
exempelvis en reviderad budget för 2012 för utan att hantera årets situation har vi inget
kvar längre fram.
Michèle Sabban svarade att det är just därför vi är här idag för att ge mandat till
Generalsekreteraren att agera. Europa har länge ignorerat sina regioner. Idag är
regionerna i fokus och då kan vi inte lägga ner.
Jean-Claude Gayssot, Languedoc-Roussillon, även om vi idag hade haft problem med
pengar så skulle vi ändå behöva diskutera strategin och AERs roll. Finanskrisen har
pågått i flera år. Vi måste delge av våra kunskaper för att lösa aktuella problem. AERs
roll är nu viktigare än tidigare. Var förvånad över hur mycket information som vi har
saknat. Tre regioner har lämnat AER utan att vi vet varför de har lämnat. Vi måste veta
varför för att kunna förhindra och förbättra vårt utbud.
Katrine Gloanec-Maurin, Centre, vi har alla känt att detta är ett viktigt byråmöte och
Generalförsamling för att tillsammans kunna vända situationen. Hon var också förvånad
över situationen. Organisationer har ofta problem att få in medlemsavgifter. Vi kan inte
ändra situationen på ett år utan behöver ett lägre perspektiv. Vi måste lyfta AERs roll i
Europa och lyfta skillnaden till Regionkommittén.
Michèle Sabban sa att vi måste acceptera att vi har en finanskris och be regioner att
komma tillbaka till oss. Vi måste lita på Generalsekreteraren och sätta regler för detta.
Lämnade ordet till Pascal Goergen för att sammanfatta situationen. Började med att
referera till brevet som svenska regioner skickade in. Det är svårt att ändra en budget
efter 3 månader, för att ändra en budget behöver vi mer medlemsavgifter. Visst vi måste
betala för externa experter för att jobba med oss på en ny kommunikationsstrategi. Dra
vi ner på budgeten har vi inte pengar att hantera situationen.
I avtal med näringslivet (PPP) kommer regionerna intressen tillvaratas. Alla
organisationer har sin roll. AER har expertkunskap om situationen i regioner. Vi jobbar
för regioner med regioner.
Byrån godkände resultatrapporten för 2011. De flesta var för och några emot.
V. General Assembly Pascal Goergen, Secretary general
1. Feedback on the reasons for an anticipated Generalförsamling on 26th March
Anledningen till att vi ses nu är att hantera den ekonomiska situationen. Vi måste
tillvara ta möjligheten att använda denna Generalförsamling att ta steg framåt.
2. Opportunities of the Generalförsamling an dits consequences in the future
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Föreslår att lägga kommande Generalförsamling i april/maj för att följa EU cykeln innan
vår summit.
3. Adoption of the draft agenda
Agendan för eftermiddagen godkändes.
4. Guidelines on the “radioscopy” and state of the forward steps in developing of the new
AER strategy
Två eller tre arbetsmöten för att diskutera hur vi kan gå vidare med AER. Vad är AERs
mission och mervärde? För varje mål kommer det finnas en strategi. Om några dagar
kommer alla papper skickas ut för kommentarer.
VI. Project of a new AER structure and working proposal on the basis of reports
Pascal Goergen, Secretary general
Underströk att detta bara är ett utkast. I första pelaren är politiken som styr. Vill koplla
ihop näringslivet och akademin med tematiska pooler. Förslaget är inte att ta bort
kommittéerna utan genom att byta namn och gruppering.
Förslaget är under 1 år att ha:
1 Generalförsamling
5-6 byråmöten
5-6 Tematiska nätverksmöten (TEN-meetings)
1 sommarskola
1 eurodyssey forums
1 annual public relation
Istället för kommitté kommer det vara TEN grupp 1,3 och 4 som diskutera en viss fråga.
Detta kommer leda till mer politisk debatt och bättre utbyte mellan områden och
politikerna. Vid behov tar en politiker ansvar för att skriva en rapport på ett aktuellt
ämne. TEN-grupper som har intresse för denna fråga träffas och diskuterar.
Kommittéerna kommer inte försvinna utan de kommer mötas på ett annat sätt och
oftare. Vi kommer ha fler byråmöten för att kunna ha mer transparens och bli mer
dynamiska.
Michèle underströk att det bara är förslag. Hon vill att Generalsekreteraren tar sin roll
att ta fram förslag. Det är politikerna som tar beslutet.
Håkan Sandgren tackade för Pascals jobb och transparensen i förslagen. Jag tror du vet
att kommitté 1, kommitté 3 och ständiga kommittén för jämlikhet hade ett gemensamt
presidium möte förra veckan i Denizli. Ekonomin måste vara prioritet de närmaste
månaderna, en förändring av organisationen måste arbetas fram med politiken och tas
av Generalförsamlingen. Det är inte demokratiskt att låta Byrån bestämma detta.
Självklart reagerade vi när vi inte såg kommittéerna i skissen. Många regioner säger att
anledningen att de är med är AER är att de kan jobba i kommittéer av deras intresse.
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Visst det kan bytas namn men detta ska inte beslutas av Byrån. Därav förslaget att det
ska bildas en arbetsgrupp med medlemmar från alla kommittéer. Uppgift att presentera
en ny struktur väl innan nästa Generalförsamling för beslut på nästa Generalförsamling.
Viktigt att AER har stabilitet och kontinuitet. Detta finns i kommittéarbetet.
Michèle Sabban sa att hon är besviken att hon inte fick vara med att ta fram brevet. Hon
skulle ha skrivit under det. Håkan förklarade situation bra. Vi kommer i eftermiddag
lägga fram ett förslag som kan godkännas eller avslås av Generalförsamlingen.
Karsten Uno Petersen, Syddanmark, president i kommitté 2 berättade att detta även
diskuterades på kommitté 2 mötet förra veckan. Det är viktigt med transparens och
ägarskap i medlemsregionerna. Stödjer förslaget Håkan just presenterade för det gör att
det ges tid att diskutera förändringarna hemma i regionerna.
Sonja Steen, Nordland, håller med Håkan Sandgren och vill lägga till att ekonomiska
situationen måste hanteras nu men nya strukturen för AER kan ta tid. Påpekade att den
nya strukturen kan riskera undergräva ungdomsfrågor och jämställdhetsfrågor.
Michèle Sabban tycker det är bara ett förslag, Hon summerade att det verkade störa fler
att det läggs fram ett förslag. Tycker bra att det kommer kommentarer från
presidenterna i kommittéerna. Hon tycker det behövs en fullvärdig kommitté för
jämlikhet.
Thomas Hartman, Västerbotten, underströk att detta inte bara är reaktioner från
presidenterna i kommittéerna. Tackar för ändringsförslaget som kommer ha ekonomisk
effekt på längre sikt. Välkomnar förslaget om en arbetsgrupp med politiskt valda. Det
finns en fråga till som är viktigt: utvärdering och övervakning av AERs arbete från en
politisk nivå. Arbetsgruppen borde även ha i uppgift att ta fram ett sådant förslag.
Pascal Goergen det nya systemet kommer självklart spara pengar då dagens kommittéer
har två möten var per år. Istället för 8-9 resor kommer vi ha 5-6 byråmöten som är
samtidigt som TENmöterna. Som svar på ungdomsfrågan berättade han
ungdomsfrågorna finns med i strukturen. Bjuder in ungdomarna men vill ha en rapport
av dem hur de uppfattar mötet. Vi vill ge AER mer trovärdighet genom dokument som
tas i konsensus som vi sedan kan presentera till EU.
En fransk representant sa att vad som är viktigt idag är att det är två saker som förelås.
En på ekonomisk och en på strategisk nivå som kompletterar varandra. Kriser ger
möjlighet att göra något nytt. Det viktiga är förhållandet mellan regioner och
medborgarna. Vi kommer gärna vara värd för ett kombinerat TEN och byråmöte.
Marijke Tsoutsanis van der Koogh, Noord-brabant, stödjer tankarna i förslaget. Är glad
att det kallas ett första utkast. Ett utkast som behöver mer tid och omarbetning. Låt oss
ta tid att tänka på förslagen. Viktigt att jobba bottom-up.
Michèle Sabban berättade att hon i eftermiddag vill föreslå att Håkan Sandgren och
Generalsekreteraren kommer leda en arbetsgrupp där alla regioner som vill kan vara
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involverade. Hon vill ha löpande rapporter hur detta arbete går vidare så att vi på nästa
Generalförsamling kan besluta i konsensus kring hur vi går vidare.
Håkan tackade för troende och vill ha alla kommittéer med och även ungdomsnätverket.
Michèle Sabban höll med honom.
VII. Activities and miscellaneous information:
1. The Summit on the Crisis: steps forward
Just nu förhandlas det att med några regioner kring var det ska vara. Datum är ännu inte
satt. Viktigt att vi kommer med praktiska exempel.
2. Relationship between AER an R20 (Regions and the climate change)
AER är observatörer I R20. Michèle Sabban valdes vid senaste mötet i Genève till
president för R20. Vad vi bidrar med kommer ha tyngd. Tycker detta arbete är viktigt,
19 juni är R20+möte.
3. Bureau in Odessa and the 3rd Summit of the Black Sea: first information
Draft agenda finns på nätet. Hoppas ni kommer kunna komma. Detta kommer läggas
samtligt som en konferens för svarta havet.
Glöm inte bort sommarskolan på Azorerna som i år är en vecka tidigare.

Vid anteckningarna Jenny Mozgovoy
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