Foreningen af ErhvervsJurister
København, april 2020

Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde
20. april 2020, Klokken 16.00
Messenger
OBS! Dagens møde afholdes via Messenger. Mødet kommer til at fungere sådan, at alle ringer ind,
hvorefter man melder ind på chatten (skriftligt), hvis man har noget til punktet. Thomas er ordstyrer og
tildeler ordet.
1.

Formalia
1.1. Valg af referent
1.1.1. Jacob
1.2. Tilstedeværende
Jonas, Benjamin, Thomas, Louise, Ida, Lina, Jacob, Marcus, Nikolaj
1.3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Orientering
2.1. Orientering ved formanden/næstformanden
Benjamin har haft et møde med Finansforbundet; tilfredse med introforløbet.
Lavsen har afholdt møde med CBS Students mht. introforløbet.
CBS Students har droppet al samarbejde CBS omkring introforløbet, da de ikke støtter op om de nye tiltag
fra CBS’ side, der har ændret formatet fuldstændigt.
2.2. Orientering ved udvalg
Rejseholdet: Det skal regnes med at den seriøse tur til London bliver aflyst grundet COVID -19.
Rejser med FEJ i 2021 er derfor det næste fokuspunkt, spredt ud over hele år et.
Der arbejdes ud fra at der bliver en ”useriøs” i april og en seriøs i oktober/september.
Ski-udvalget: Nyoprettet og i samtale med partnere.
Erhvervsudvalget: Events bliver rykket og muligvis et lidt ”sammenpresset” forløb når DK åbner op igen.
Karriereudvalget: Der er fastsat dato for karrieredagen, der er booket lokaler torsdag d. 24 . september,
sp.201 og sp.202.
2.2.1. Formandsvalg
Alle udvalg skal have formandsvalg inden sommerferien, hvorefter der skal nedsættes nye udvalg til
september. Efter oprettelse af det nye udvalg skal listen over medlemmer sendes til bestyrelsen.
2.3. Orientering ved kasserer
Formand og næstformand får tilsendt dokument til underskrivelse mht. kort.
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3.

Introforløb 2020
3.1. Hyttetur
Der vil iflg. CBS Students ikke være konsekvenser ved at FEJ selv afholder intro og hyttetur.
Der er nogle ting der skal tages højde for inden vi går i gang med dette.
1. Kan vi få listen over nye studerende?
2. Kan vi overhovedet afholde arrangementer i den størrelse?
Det at få listen over nye studerende vil være umuligt iflg. Louise.
Der foreslås en FEJ-rustur efter studiet er påbegyndt.
3.2. Fester, FEJ-dag mv.
Planlægger intro fester i stedet og virksomheder der kommer på besøg.
Fredag: Seriøs FEJ-dag med virksomheder.
Lørdag: Lidt mere løs FEJ-dag med øl-dart osv.
Der skal tages højde for de CBS ansatte studiestartsvejlederes forhold, så de ikke sættes i klemme.
Thomas og Benjamin tager både møder med studiestartskordinatorer og Tvarnø.
3.3. Støtte fra CBS students
Ovenstående er der mulighed for at få støtte fra CBS Students.

4.

Næste møde
4.1. Dato
12/5-2020 kl 16
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