Foreningen af ErhvervsJurister
Frederiksberg, december 2020

Referart for FEJ Bestyrelse
16. januar 2021, Klokken 14.00
Frederiksberg
1.

Formalia
1.1. Tilstedeværende
1.1.1.

Louise, Anemone, Marcus, Cecilie, Christine, Jonas, Nadia og Tobias

1.1.2.

Afbud Jacob

1.2. Godkendelse af dagsorden
1.2.1.

Godkendt

1.3. Valg af referent
1.3.1.
2.

Tobias er referent ved dagens møde

Orientering
2.1. Orientering ved formandsskabet
2.1.1.

Samarbejdspartnere generelt er der positivt feedback omkring
pakkerne

2.1.2.

Der er lidt negativ feedback omkring SoMe, antallet af medlemmer
afspejler ikke antallet af følgere og likes

2.2. Orientering ved udvalg
2.2.1.

Erhvervsudvalget

2.2.1.1.

Møde i start februar og i midt marts

2.2.1.2.

Begge møder er online som webinar

2.2.2.

Arrangementer generelt

2.2.2.1.

Hvis der er mulighed for det ift. restriktioner skal det undersøges om

der kan laves noget i sommerferien
2.3. Orientering ved kasserer
2.3.1.

Udfordringer med overdragelse af adgange til banken

2.3.2.

generelt ser det godt med likviditeten og regnskaber er lige nu
retvisende pr d.d.

3. Udlevering af mundbind
3.1. Udlevering
3.1.1.

Det skal undersøges om det er muligt at lave en dag hvor vi sidder i
Fej-lokalet og medlemmer kan komme der og købe mundbind.

3.1.2.

Forsendelse undersøges herunder priser på dette

1

Foreningen af ErhvervsJurister
Frederiksberg, december 2020

3.1.3.

Der kommer afklaring på om det er muligt at sælge
mundbind via mobile pay.

4. Status på Business relations
4.1. Status på samarbejdspartnere
4.1.1.

Djøf har tegnet sig for fagforeningspartner

4.1.2.

Kammeradvokaten har tegnet sig for diamantpartner

4.1.3.

EY har tegnet sig for sølvpartner

4.1.4.

Der har været afholdt møde med Horten

4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.5.1.
4.1.6.

Der afventes svar fra Horten
Der har været afholdt møde med IKA
Der afventes svar fra IKA
Der er aftalt møde med PWC

4.2. Status på netværkspartnere
4.2.1.

Vi er udfordret i forbindelse med Corona og nedlukning der

4.2.2.

Der er nogle enkelte aftaler i hus

5. Kommende eksaminer og brush-up kurser
5.1. Brush-up med Djøf til første/andet år
5.1.1.

Tobias og Anemone kører videre med den

5.2. Kurser med Djøf generelt
5.3. Der bliver lavet en oversigt over eksamener og de partnere, der kunne have interesse i
at afholde brush-up i disse.
6. Status på æresmedlemmer
6.1. Der skal en delegation afsted til møde med Jacob Ellemann 3-4, den 23. februar
klokken 13.30. Der skal afsættes 10 min før til sikkerheds tjek
6.2. Det andet æresmedlem, der er i FEJ, er Kim Østergaard
7. FEJ-intro
7.1. Der skal kigges på lokale, hvor det både er muligt at have det fysisk samt online, hvis
omstændighederne ikke er til fysisk fremmøde.
7.2. Louise og Jonas kommer til at være dem, der kører overordnet
8. FEJ aktiv dag
8.1. Der forsøges at blive rykket til restriktionerne er blevet mindsket.
8.2. Det kan eventuelt rykkes til sommerferien
9. Bestyrelsens påskefrokost
9.1. Da julefrokosten er blevet aflyst, grundet Corona, er denne blevet lavet om til en
påskefrokost.
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9.2. Denne rykkes til weekenden i uge 12 lørdag den 27.
10.

Næste møde

10.1. Lørdag den 20. februar klokken 12
11.

Eventuelt
11.1.

Der er nogen fra HA (jur.) 2. år, der har startet deres egen retshjælp, som

forespørger om FEJ vil være med ind over dette. Dette bliver afvist, da FEJ har
Erhvervsjuridisk retshjælp som primær samarbejdspartner.
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