Foreningen af ErhvervsJurister
København, juni 2020

Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde
25. juni 2020, Klokken 16.00
Microsoft Teams
OBS! Dagens møde afholdes via Microsoft Teams
1.

Formalia
1.1. Valg af referent

Marcus Worm
1.2. Tilstedeværende
Alle deltagende bortset fra Jonas Egelykke
1.3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2.

Orientering
2.1. Orientering ved formand/næstformand
2.1.1. Budskab til udvalg om CBS-retningslinjer

Udvalg har mulighed for at lave arrangementer i auditorier med maks 100 deltagere. Der medbringes selv håndsprit.
Thomas skriver til udvalg. Mail skal indeholde Fej’s generelle retningslinjer og hvordan udvalg vælges (inkluder den
prioriterede rækkefølge – anbefaling/guideline).
Ingen arrangementer ved CBS’ åbne arealer.
Arrangementer ved samarbejdspartnere, står samarbejdspartnerne for.
2.2. Orientering ved kassere
Der sættes et møde op med banken i henhold til om FEJ stadig skal være en frivillig forening.
2.3. Orientering ved udvalg
Rejseudvalg:
Nyt formandskab, Christian fra 2. år og Trine (næstformand) fra 1. år.
Mål: Billigere hygge-tur og et større udvalg, så nemmere at få bredt ansvar ud.
Forslag Llorent de Mar.
Fodboldudvalg:
Kommer et nyt medlem. De vælger frit
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Karriereudvalget:
Karrieredagen bliver rykket til starten i det nye år. Umiddelbar dato er den 28 jan.
Ny formandskab: Iben formand, Niklas næstformand
3.

Kontingent
3.1. Afstemning om fremtidigt kontingent i FEJ

Omhandler kontingentet for FEJ-medlemmer. FEJ fremstår derfor mere attraktivt over samarbejdspartnere udadtil.
Samtidig står FEJ stærkere overfor CBS.
FEJ vil derfor også kunne begynde at varetage de studerendes på HA(jur.) og Cand.merc.jur uddannelsen interesser.
Afstemning 8 for, 0 imod
Det er nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Online generalforsamling sker på teams, Jacob
undersøger muligheder for afstemning.
Indkaldelse sker ved Benjamin og Thomas.
4.

Aftale med intro
4.1. Generelt om intro’s format og FEJs rolle

FEJ står får en FEJ-dag fredag d. 28/08.
3 stemmer for, 5 er inhabile
4.2. Fester
3 holder Fej arrangementer, som spænder over alle årgange som falder udenfor Intro. Ida og Egelykke undersøger
muligheder for dette.
4.3. Virksomhedsbesøg
Undersøger mulighederne for hvem der kommer og vigtigst af alt hvor FEJ har mulighed for at holde dagen. Benjamin
undersøger mulige lokaliteter. Benjamin og Nikolaj undersøger mulige deltagere. FEJ-dagen holdes fredag d. 28/8.
4.4. FEJ dag
Mulighed for have FEJ-dagen første lørdag i september. Kontakt til Frederiksberg Have og mulighed for at have
arrangement med lidt musik. Marcus kontakter Frederiksberg Kommune.
4.5. Aftale med Intro
5.

Hjemmeside – Opdatering (8 stemmer for)
5.1. Nye udvalg
5.1.1. Beskrivelser
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Nye udvalg skal levere beskrivelser og leveres til Head of IT (Jonas)
5.1.2. Grafisk design
Opdatering af de grafiske designs under fanerne på de forskellige udvalg. Marcus kontakter mulige eksterne
programmører.
5.1.3. Organisationsdiagram
Skal opdateres. Undersøges om det kan gøres i samme omfang.
5.2. Mulighed for fane med samarbejdspartnere
Det skal gøres. Vi giver mulighed for samarbejdspartnerne for at lave en lille tekst om dem selv.
Oprette fane med vedtægter og politikker.
6.

Næste møde
6.1. Dato

10/07-2020 kl 11.
7.

Eventuelt

Økonomisk ansøgning fra Karriere udvalg. 7 stemmer for, 1 inhabil.
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