Foreningen af ErhvervsJurister
København, maj 2020

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

Formalia
1.1. Valg af referent
Jacob
1.2. Tilstedeværende
Jacob Larsen, Benjamin Jantzen, Thomas Lavsen, Louise Godtfredsen, Jonas Egelykke, Ida From, Nikolaj
Linder, Lina Klemmensen - fraværende Marcus Worm,
1.3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Orientering
2.1. Orientering ved formanden/næstformanden
Thomas og Benjamin har snakket om formandskabet i skiudvalget om kontrakt med Nortlander.
Et af emnerne var kickbacket der før har gået til alle deltagende, hvor det fremover vil gå til arrangørerne
(skiudvalget). Josefine og Mads (formandskabet) er nu i gang med at skulle søge medlemmer til udvalget 8-10 medlemmer.
2.1.1. Opdatering fra møde med Tvarnø
Samtale om undervisning og fagene generelt.
Benjamin og Thomas har efterspurgt skema på online forelæsninger - dette burde komme.
Intro er også blevet berørt - FEJ ønsker at lave nogle sociale tiltag, dette blev positivt modtaget.
FEJ ønsker at Intro varer 4 dage, dette ville åbne fredagen for en hel dag med virksomheder der
kommer på besøg. 1-2 fester i løbet af ugen bliver også undersøgt.
Afventer et møde med de 2 studiestartskoordinatorer.
”Vejledere” vil ikke blive straffet fra CBS side for FEJ fester - hvis det sker støtter Tvarnø dem.
60% af intro er eget styret, 40% er topstyret fra CBS.
Tvarnø foreslår at alle på studieretningen hører under FEJ - dette åbner op for en snak om betalende
medlemmer kontra ingen kontingent med automatisk FEJ medlemskab. Dette vil blive diskuteret ved
næste bestyrelsesmøde.
Tvarnø støtter op om FEJs sociale tiltag, og eftersom vi er en studieorganistation kan vi tilmed anvende
bruge CBS lokaler.
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3.

Poster
3.1. Follow-up på actions for hvert bestyrelsesmedlems poster
Kasserer - der er styr på regnskabet, ingen fejl i år. Afventer noget brev/eboks til Benjamin.
Marcus er i gang med at indhente tilbud fra forskellige banker ifh.t. ønsket om at skifte bank.
Danske Bank yder ikke tilstrækkelig rådgivning til frivillige organisationer.
FEJ ønsker en hurtigere proces når det kommer til at skifte kasserer.
SoMe - Der sker ikke så meget her i corona-tiden.
Business Relations - DJØF vil ikke bøje sig ifh.t. et event, hvor de kræver at de deltagende er DJØF
medlemmer. Derfor har FEJ trukket sig fra.
Controller - Konti adgang dokument er oprettet og færdiggjort. Afventer stadig betaling af dropbox så resten
kan gøres færdig.
IT: Der sker heller ikke så meget lige pt.
Egelykke og Linder - Modificering af samarbejdskontrakter, bliver færdiggjort efter bachelor og vil blive
diskuteret i fremtiden. Der er et par af vores samarbejdsaftaler der udløber til sommer - FEJ går efter
forlængelse med disse. Samarbejde mellem kasserer og head of business ifh.t. faktura afsending til de
virksomheder der ønsker forlængelse af samarbejdet eller til nye samarbejdspartnere.
Events - Samme som SoMe og IT.

4.

Økonomisk støtte fra CBS Students
Vi afventer at sende ansøgning om økonomisk støtte fra CBS Students til de nyoprettede udvalg, indtil efter der er
sendt ansøgninger mht. intro.
4.1. Ski
4.2. Fodbold
4.3. Andet?

5.

Events
5.1. DJØF
Er beskrevet i punkt. 3.1.

6.

Næste møde
6.1. Dato

7.

Eventuelt
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Intro: Thomas tager kontakt til de to studiestartskoordinatorer om hvad de har brug for at
hjælpe.
Samtaler med vejledere er blevet overgivet til de to studiestartskoordinatorer, da Majbritt ikke har tid til at
afholde disse møder. Det vides ikke om der er blevet valgt vejledere endnu.

Studentlife app fra CBS Students: FEJ inddraget.
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