Foreningen af ErhvervsJurister
København, januar 2017

Referat for FEJ bestyrelsesmøde
30. januar 2017, Klokken 18.00
Howitzvej, Frederiksberg

1. Formalia
1.1. Tilstedeværende
Lukas Eeken, Frederik Kaarup, Nicolaj Blom Jensen, Thomas Lavsen, Mia Hansen
Iversen, Sebastian André Elbert Sønke, Laura Randrup Noe, Henriette Storr Andersen.
Det skal noteres, at Sofie Michaelsen var forhindret i, at deltage i mødet.
1.2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Orientering
2.1. Orientering ved formanden
Siden sidste møde, har bestyrelsesmedlemmerne modtaget invitationer til hhv. CBS
Students, reception ved formandsskifte, som finder sted d. 8. Februar og Networking
arrangement af CBS Students, som ikke er fastlagt endnu.
Endvidere har FEJ fået en fysisk postkasse, ved FEJ’s respektive bestyrelseslokaler på
Howitzvej 11, Frederiksberg 2000.
Der er i længere tid blevet arbejdet på guidelines til de forskellige udvalg, hvilket nu er
blevet færdiggjort, tilgængeligt for alle i udvalgene.
Det er blevet drøftet om hvorvidt udlægsskemaer, evt. kan lægges på facebook,
hvilket stadig er under bearbejdning.

2.2. Orientering ved kasseren
Fortroligt.

2.3. Orientering ved udvalg
Rejseholdet
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Rejser til Panama torsdag d. 2. Februar 2017 og ankommer til
Danmark igen, d. 13 Februar 2017.
A-Team
Afholder Bumperz-arrangement, d. 18 Februar 2017. Arrangementet vil koste 50 kr. pr
person.
A-team’s medlemmer tager på hyttetur d. 3-5. Marts 2017 for at styrke sammenholdet
internt i udvalget og herved afholde næste udvalgsmøde.
Arbejder på, at afholde ny FEJ-fest. Dato mangler stadig.
Festudvalget
Har været i kontakt med festarrangør, ved navn Bjarke, angående samarbejdsaftale i
hht. Fremtidige FEJ fester, herunder en på ’Zoo’(bar).
Erhvervsudvalget
Afholder møde med Erhvervsstyrelsen d. 22. Februar 2017, fra 08.00 – 10.00 om
formiddagen. Facebook event er blevet oprettet.

3. Guidelines
Referater til udvalgsmøderne er blevet udarbejdet.

4. Status
4.1. Samarbejdsaftaler
4.1.1. PWC
Ikke sket meget siden sidste møde. Frederik Kaarup har været i korrespondance
med kontaktpersonen i PWC, hvor de har tilbudt, at afholde et oplæg om moms,
dog ikke i FEJ’s interesse.
Arbejdes på, at få afholdt oplæg med målrettet fokus i forskellige fag, med
funktion, at forberede medlemmer af FEJ bedre til eksamen.
Der vil til næste møde, findes en dato til et BRUSH-UP kursus til skatteret.

4.1.2. DJØF
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Møde med DJØF omkring excel-kursus, hvilket afholdes d. 26
Februar 2017. Vil vare 4 timer i alt, fra 10.00 – 14.00.
Samarbejdsaftalen med DJØF-studerende, er blevet diskuteret om hvorvidt
arrangementer og fremtidige kurser skal afholdes igennem DJØF. Der vil blive
holdt et møde senere hen.
DJØF-studerende vil få en plan for excel-kurset, hvortil den respektive
underviser stillet til rådighed, vil få tilsendt det selvsamme. Kurset vil være for
alle FEJ-medlemmer fra alle årgange. Der vil til arrangementet, blive sørget for
lidt, at spise. Laura Noe og Henriette Andersen vil være premusmotor for kurset.
DJØF, vil efter forespørgsel fra studerende, gerne give mere information
omkring, hvad det vil sige at være en uddannet HA.jur og foreslår en gang årligt
at afholde arrangementet, hvilket vil blive aftalt nærmere med Christian Nøhr.
Der vil til dette arrangement, deltage både uddannede HA.jur og Cand.merc.jur.
DJØF ønsker, at deltage mere i intro-forløbet, hvilket blev nedstemt enstemmigt.
4.1.3. Kammeradvokaten
Næsten samme samarbejdsaftale som sidste år, dog 10-15 opslag om året.
Der vil blive afholdt et arrangement hos Kammeradvokaten, d. 24. februar,
kaldet ’Kammer-café’, for både HA.jur og Cand.merc.jur.
Muligt arrangement i fremtiden angående networking med uddannede
cand.merc.jur. herunder tilbud om sommerskole og andet.
4.1.4. EY
Samarbejdsaftale bliver drøftet og at Nicolaj Blom Jensen skal mødes med EY d.
22. Marts 2017. Mia Hansen Iversen vil også deltage i mødet.
For fremtiden af, vil Mia Hansen Iversen være kontaktperson for EY.

4.2. Folder til nye studerende
Deadline for udarbejdelsen af fly’eren er fastsat til d. 1. April 2017. Undersøge
muligheden for, at få FEJ’s samarbejdspartnere med i fly’eren.
Fly’eren vil hovedsageligt blive målrette 1. Års studerende på HA.jur.
5. Studienævnsudvalg
5.1. Er der interesse at genindføre dette?
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FEJ skal have et tættere samarbejde med studienævnsudvalget.

6. Generalforsamling
6.1. Vedtægtsændringer
Henvises til referat a’ december 2017. Ændringerne er implementeret i vedtægterne og
vil komme til afstemning ved ekstraordinær generalforsamling d. 28. Februar 2017, kl.
18.00, afholdt på Kilen. Der vil hertil også blive afholdt suppleantafstemning.

6.2. Afstemning om suppleant til Studienævn
Enighed om, at indstemme FEJ-medlem til studienævnet. Mulige kandidater vil findes
efterfølgende.

7. Hvad ønsker vi at opnå med DKEJ?
Der vil blive afholdt møde d. 13. Ferbruar 2017, kl. 18.00. der vil til mødes blive udpeget
to medlemmer til DKEJ netværket, hvorved de vil sidde af en 1-åring periode, jf. pkt. 9,
stk. 5 i vedtægterne.

8. Nedsættelse af pris for FEJ medlemskab under intro?
Der vil blive, under intro, til og med d. 31. August, blive en tilbudspris på indmeldelse af
FEJ-medlemskab for nye 1-års studerende.
199 kr. for 5 års medlemskab godkendes af alle.
9. Ansøgninger
9.1. A-team
Ansøger om penge til deres hyttetur. Dette godkendes af bestyrelsen.
Ansøger om penge til Bumperz arrangementet, hvilket bestyrelsen godkender.
10. Næste møde
10.1. Tid og dato
FEJ-bestyrelsesmøde kl. 18.00-21.00
11. Eventuelt
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Sendes mail til 1. Års kandidater, som ikke længere af aktive medlemmer
af FEJ, Nicolaj Blom Jensen udarbejder tekst til dem.
Fejebakken vil stadigvæk blive på hjemmesiden med de nuværende artikler, men udvalget
vil ikke blive genoprettet.
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