Foreningen af ErhvervsJurister
København, marts 2017

Referat for FEJ bestyrelsesmøde
6. Marts 2017, Klokken 18.30
Howitzvej, Frederiksberg

1. Formalia
1.1. Tilstedeværende
Lukas Eeken, Mia Hansen Iversen, Sebastian André Elbert Sønke, Henriette Storr
Andersen, Laura Randrup Noe, Thomas Lavsen, Frederik Kaarup, Sofie Lysberg
Michaelsen og Nicolaj Blom Jensen.
1.2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Orientering
2.1. Orientering ved formanden
Mange nye medlemmer har tilsluttet sig FEJ, heriblandt flere Cand.merc.jur. Der er
endvidere blevet afholdt mange arrangementer.
Nuværende medlemstal er nu 306 medlemmer i målet mod 320 inden sommerferien.
Det forventes at arrangementet, for 2. Års studerende på bacheloren, om Selskabsret,
tiltrækker flere nye medlemmer til FEJ.
Forventes af Bestyrelsen, aktivt at deltage, og ved hvert arrangement, at være aktivt
deltagende.
Nærmere procedure, regelsæt skal udfærdiges mht. brugen af FEJ-Snap tjenesten.
2.2. Orientering ved kasseren
Fortroligt.
2.3. Orientering ved udvalg
2.3.1. Festudvalg
Afholdt arrangement d. 3/3/17. Der var 87 deltagende på Facebook
begivenheden og udover, 48 interesserede.
2.3.2. A-team
Afholdt Bumperz-arrangement, d.18 Februar 2017. Der var 28 deltagende, som
havde købt billet igennem Billetfix.
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Det skal bemærkes, at fremtidig Bumperz-arrangement, ikke
bør afholdes inden for en hvis tidsperiode, grundet klart ønske, fra bestyrelsens
side, om diversitet i arrangementerne, FEJ afholder.
Forventer at afholde Gokart-arrangement i April. Dato vil blive fastlagt, med
billetsalg over Billetfix.
2.3.3. Erhvervsudvalget
Afholdt arrangement - Morgenmøde hos Erhvervsstyrelsen, d. 22 Februar 2017.
Der var 25 deltagende.
Udvalget har, som ambition, sat sig for minimum ét årligt besøg af offentlig
forvaltning, hvorfor dette i fremtiden vil forekomme.
Der vil finde endnu et erhvervsbesøg sted d. 20. Marts 2017, hos
virksomheden; Implement.
2.3.4. Rejseholdet
Rejseholdet har været på tur til Panama, dette var en stor succes, trods
udfordringer angående virksomhedsbesøg.
3. Samarbejdsaftaler
3.1. PWC
Afholder Skatterets Brush-up hos PwC-arrangement d. 23 Marts 2017. Er blevet
modtaget meget positivt af medlemmer, såvel som ikke-medlemmer - er blevet
arrangeret venteliste.
Næste arrangement forventes, at der udover Brush-up i Skatteret, vil blive afholdt
arrangement i Selskabsret.
3.2. DJØF
Afholdt Excel-kursus, d. 26 Februar 2017, hvilket var en stor succes.
3.3. Kammeradvokaten
Sebastian André Elbert Sønke deltog i Kammeradvokatens arrangement, Kammercafé
d. 24 Februar 2017.
3.4. Danske ErhvervsJurister
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Lukas Eeken har deltaget i møde med Danske Erhvervsjuristers
bestyrelse vedr. forventningsafstemning FEJ og Danske Erhvervsjurister imellem og
vedtægterne i FEJ omkring 2 aktive studerende, som værende del af Danske
Erhvervsjuristers bestyrelse.
3.5. Øvrige samarbejder
Fremtidig møde med Ernst & Young vedr. fremtidig samarbejde og mulighederne det
indebærer.
Der bil blive afholdt arrangement for formændene af CBS’ Studenterforeninger. Alle
inviteres til Sponsor Workshop, d. 25 Marts 2017, hvorved Mia Hansen Iversen og
Sebastian Andre Elbert Sønke vil repræsentere FEJ.
4. Cand.merc.jur intro 2017
4.1. Sponsorat og betingelser
Lukas Eeken har møde med Cand.merc.jur’s koordinater omkring første års
kandidatstuderendes intro, d. 22. Marts 2017.
Det ventes, at koordinaterne afholder oplæg omkring koordinaternes planlægning af
introforløbet.
5. Status
5.1. Folder til intro
Laura Randrup Noe og Thomas Lavsen arbejder fortsat på udarbejdelsen af folderens
materielle del. Udvalg, samarbejdspartnere mm. kan indgå af folderens indhold.
5.2. Ekstraordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen forløb som planlagt. Der vil indenfor 30 dage, efter afholdelsen af
den ekstraordinære generalforsamling, blive afholdt en ekstra-ekstraordinær
generalforsamling, efter indkaldelse vil der maksimum gå 8 dage inden afholdelse af
forsamlingen.
5.2.1.

Ekstra-ekstraordinær generalforsamling

Vil blive afholdt d. 10/4, kl. 18.00.
6. Evaluering på baggrund af Excelkursus
6.1. Resultat af spørgeskema
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Tilbagemeldingerne var overordnet set tilfredsstillende, da det
gennemsnitligt blev ranket 4,4 ud af 5 - om tilfredshed.
Fremtidige arrangementer (spørgeskema):
Fremtidige arrangementer skal spredes mere via. Sociale medier, her især Facebook.
Bestyrelsen undersøger, hvorvidt der er interessegrundlag for fremtidige kurser for
første års studerende på Ha.Jur. Kurser, som Juridiske opgaveløsning, juridisk studieog node-teknik mm. Kurserne er målrettet alle FEJ medlemmer, men skal afholdes, så
vidt muligt, inden første eksamen for første års studerende på Ha.Jur.
FEJ sigter efter, at tilbyde medlemmerne på både Ha.Jur og Cand.merc.jur, at kunne få
mulighed for at tilegne sig redskaber og teknikker til, at hjælpe den enkelte
studerende med studiet.
7. FEJ dag
Arrangementet, FEJ dag, vil blive afholdt d. 6. Maj 2017.
Udvalgene, samt bestyrelsen, vil på skift sørge for underholdende arrangementer i løbet af
dagen. Bestyrelsen vil endvidere sørge for forplejning.
De enkelte arrangementer, som udvalg og bestyrelse afholder, vil kunne tilmeldes særskilt.
8. Ansøgninger
8.1. Introforløbet for HA(jur.)
Vil blive udarbejdet gældsbrev for et evt. lån. Lukas vil underskrive på vegne af FEJ, da
Mia, kasseren, er koordinator under introforløbet.
9. Næste møde
9.1. Tid og dato
Vil blive afhold d. 10. April, kl. 19.00. Ekstra-ekstraordinær generalforsamling finder
sted inden mødet. Eventuel udskydelse af mødets start kan forekomme.
10. Eventuelt
10.1.

Fagligt udvalg
Bestyrelsen har drøftet evt. forslag om oprettelsen af nyt udvalg. Formålet ved
udvalget, vil blive; ’’at varetage faglige arrangementer’’.
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10.2. Video om Panama
Der vil blive udarbejdet en video, som har til formål, at give indblik i
Rejseholdets oplevelser på selve rejsen.
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