Foreningen af ErhvervsJurister
Frederiksberg, december 2020

Referat for FEJ Bestyrelse
9. december 2020, Klokken 20.30
Frederiksberg
1.

Formalia
1.1. Tilstedeværende
Louise, Christine, Tobias, Anemone, Jonas, Marcus, Jacob, Cecilie, Nadia.
1.2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2.

Orientering
2.1. Orientering ved Formandsskabet
Vi har kun afholdt et bestyrelsesmøde forud, men vi drøner derudaf.
Især business relations stormer godt frem.
Marcus og Anemone havde møde med Kammeradvokaten der virkede lovende.
Stor ros til Dinesen for opdatering af hjemmesiden.
Lige pt. Afventer vi DJØF, Rambøll, Kammeren, samt EY og Santander.
2.1.1.

Status på Business Relation
strømlining af kontrakter, så der ikke er meget der, skal opfølges kontrakter slutter ved studieåret og genstartes ved studiestart.
Rabat i forhold til nye kontrakter, da de pt ikke får et helt studieår.

2.1.2.

Status på FEJ’s SoMe
SoMe har haft møde, fokus på et opslag en gang om ugen på en af
platformene. Vi kan allerede nu se opsving i likes og interaktioner.
Evt. århsjul for SoMe.
”Mød forskellige Dimittender” - Møde velkendte dimittender der kan vise
hvad de har brugt uddannelsen og FEJ til. Roland og Lavsen?
Hvilke forventninger har vi for SoMe generelt?
SoMe forklaring af hvad bestyrelsen og forskellige udvalg er.
”Mød forskellige udvalg”?

2.1.3.

Udvalgsarrangementer
Corona situationen gør det yderst svært at lave noget - oplæg til at
allerede nu planlægge arrangementer så snart landet åbner i foråret.
Erhvervsudvalget arbejder dog på online virksomhedsbesøg.

2.2. Orientering ved udvalg
A-Team: Corona restriktioner gør det lettere besværligt - julebanko ser ikke ud til at
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blive til noget.
Festudvalget: De kan af selvsamme årsag ikke gøre så meget.
FEJebakken: Det går fint.
2.3. Orientering ved kasserer
PT. bruger bestyrelsen flest penge - møder og konkurrence.
Der er kommet penge fra EY.
Mobilepay er der stadig problemer med.
2.4. Status på Business relations
Der må gerne skrives ud til flere, herunder Finansforbundet m.fl.
FalckElkdahl special samarbejde. Firmaet er tætknyttet til FEJ og HA- og
cand.merc.jur. i forvejen.
Evt. udvikling af en ”offentligt selskabs”-pakke?
3. FEJ-merchandise
3.1. Status på Mundbind (FEJ-logo)
De er blevet leveret til Dinesen.
Udlevering af mundbind til nuværende FEJ Aktive - afstemning.
Alle for.
Bestilling af flere mundbind - Dine finder pris og vi laver endnu en afstemning.
Alle for
Der vil være afhentning en gang om ugen, i FEJ lokalet, mobilepay betaling til Louise
indtil vores egen er oppe at køre igen.
3.2. andre ideer til synliggørelse af FEJ.
Håndsprit?
Huer?
4. Opdatering af Hjemmeside
Samarbejdspartnere får mulighed for at lave et udkast, der lægges op på vores
hjemmeside. Her får de mulighed for at fortælle hvem de er og hvorfor de samarbejder
med os.
Æresmedlemmer kommer ind på siden - for at vise FEJs historie m.v.
Vi skulle gerne lave interviews og andet med indlemmelsen af nye æresmedlemmer, hvor
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de fortæller hvem de er.

Diplomer til æresmedlemmer.
Alle for.

5. Godkendelse af æresmedlemmer
5.1. Kim Østergaard (Professor ved CBS Law. En af de første årgange på HA(jur.) &
Cand.merc.jur).
Afstemning: Alle for
5.2. Jakob Ellemann-Jensen (Formand for Venstre. Gammel formand for FEJ og studerende
på HA(jur.) & Cand.merc.jur).
Afstemning: Alle for
6. Fejebakken fremtid og udvikling
Da FEJebakken blev startet op igen, i 2017 var det med primært fokus på Facebook.
Men sidste år og i år er interaktionerne gået ned af.
Der foreslås derfor at FEJebakken splittes op, så Facebook delen udelukkende er
fodboldholdet der promoveres, hvor en Instagram konto måske bliver den mere useriøse.
Bestyrelsen giver FEJebakken frie tøjler med en løbende overgang.
7. Fotografering af udvalg og bestyrelse
Louise har snakket med CBS Photografy - men med nylige restriktioner er dette kun muligt
hvis uden for, eller på et senere tidspunkt med færre restriktioner.
8. FEJ-aktiv arrangement
Dette arrangement bliver til forår/sommer - todelt forhåbentlig. Der vil højst sandsynligt
være mulighed for flere penge end tidligere, grundet stilstand ift. Coronarestriktioner.
9. Næste møde
9.1. Tid og dato
d. 16/1-20. kl 14? Der kommer invitation.
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10.

Eventuelt
Afstemning
Plesner - opslag på vores SoMe uden betaling.
1 for - 6 imod, 2 blankt.
Plesner - opslag mod betaling á 1500kr.
6 for - 1 imod, 2 blankt.

Oprettelse af pigefodboldhold fra FEJs side.
Hvis man ikke går på studiet, skal man være FEJ støttemedlem for at kunne være med til
et pigefodboldhold der er støttet af FEJ.
Cecilie tager fat i Gaml fra fodboldudvalget.
Afstemning om afslag i pris.
hertil gælder 20% for diamantpakken, 17% for guldpakken og slutteligt 12% for
sølvpakken.
Der foreslås en månedsbaseret rate der falder jo flere måneder man går glip af.
Alle for.
Slack afstemninger 10/11-20
Fej mundbind.
7 for, 2 blankt.
17/11-20
SoMe Konkurrence med præmie; beosound á 2000kr.
9 for.
Opdatering af hjemmeside á 2995 kr.
7 for, 2 blankt.
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22/11-20
100 Stofmundbind á 30kr. stk.
7 for, 2 blankt.
30/11-20
Upload af jobopslag fra Kammeradvokaten (grundet lovende takter i forhandling om
sponsorpakke).
7 for, 1 imod, 1 blankt.

5

