Foreningen af ErhvervsJurister
Frederiksberg, Oktober 2020

Dagsorden for FEJ Bestyrelsesmøde
26. Oktober 2020, Klokken 17.00
Frederiksberg

1.

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

2. Orientering
2.1. Orientering af formandsskabet
Corona er her fortsat, så det bliver et anderledes måde året skal gå.
Næste års INTRO skal FEJ endnu mere indover - tidlig planlægning af INTRO fra FEJs
side.
Der skal mere styr på vores bilag - der udbetales ikke penge medmindre der er bilag.
Der skal tjenes flere penge. Dette bliver svært med Corona, men vi forsøger.
Rollerne bliver lavet lidt om i år - én primærperson som torvholder, men alle kan
træde til og hjælpe til. Formandskabet er som sidste år, med næstformanden som
med fokus på det interne og formanden med fokus eksternt.
2.2. Orientering ved udvalgene
Erhvervsudvalget: Første besøg er skemalagt hos Rambøll, i samarbejde med FEJ
Aalborg. De har endnu ikke afholdt første møde.
Eventet er ikke skrevet ind på årshjulet endnu - gøres snarligt.
Festudvalget: Corona gør det svært med fester. Der undersøges muligheder for
corona-venlige arrangementer.
A-Team: Der var planlagt et arrangement d. 4. nov. - med de nye restriktioner er
dette dog ikke muligt.
FEJebakken: Louise G. formand. Første møde er ikke afholdt endnu.
Tour de Bodega bliver ikke til noget lige pt.
Julekalender bliver dog til noget.
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2.3. Orientering ved Kasseren
Underskud forrige år - vi søger at gøre dette underskud mindre.
3.

A-team
3.1. Godkendelse af udvalget
Dette kommer på baggrund af en problematik med forrige års bestyrelse, hvor de
interne retningslinjer ikke blev overholdt. Der er pt 15 medlemmer, efter udvalget har
skåret ned.
Anemone og Cecilie er inhabile. Enstemmigt vedtaget, at udvalget er godkendt.

4. Fodboldudvalget
4.1. Møde med formand og næstformand i udvalget
Fodboldudvalget kører ikke optimalt. Formandskabet har snakket om at udpege 1 eller
2 bestyrelsesmedlemmer der holder lidt snor i dem.
Louise og Marcus tager denne.
5. Udvalgenes roller
Under Corona er det vigtigt at udvalgene ikke overlapper hinanden.
A-Team og Festudvalget vil muligvis samarbejde om to-delte events.
6. Activity pool
Skrappe krav fra CBS Students, men mulighed for udvalgene at søge flere penge.
FEJ kan søge penge hos Studienævnet, såfremt det går til noget der fremmer fagligheden.
7. Økonomiske rammer for udvalgenes interne arrangementer
Afstemning: 150kr pr. medlem i udvalg - anvendes til julefrokost eller hyttetur. Dette
udbetales kun en enkeltgang.
For: Alle
8. Slack – oprettelse af bestyrelsesmedlemmer
Der oprettes brugere senere.
9. Fordeling af ansvarsposter i bestyrelsen
Head of Businessrelations: Udvidelse af denne rolle til et Team.
Head of Events:
Head of IT: Udvandet - hører fremover under SoMe og Events.
Head of SoMe:
Head of Events og SoMe - Christine, Cecilie og Louise.
Samarbejdspakkerne skal tilpasses og ændres.
Hertil skal hjemmesiden også opdateres.
Skabeloner til kontakt til nye samarbejdspartnere.
Reminders til nuværende samarbejdspartnere om hvilke dele der hører til deres pakke.
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Søndag d. 8 - Bestyrelsen sætter sig ned og ser på samarbejdspakkerne.
10. Billeder til bestyrelsen og udvalg
Dinesen er i familie med en fotograf - han afhører muligheden for at få ham ud og tage
billeder.
11. FEJ-aktiv arrangement
Udskudt - der er ikke afholdt noget for sidste års FEJ-aktiv.
Der lægges op til at afholde arrangement for både nuværende og sidste års FEJ-aktiv.
Der foreslås to frontrunners til det.
Cecilie, Anemone og Christine.
12. Julefrokost
Nadia og Louise - vil gerne holde julefrokost.
Bestilling af mad.
Jacob og Cecilie laver snaps.
Afstemning: 250kr. pr mand.
For: Alle.
13. Økonomiske ansøgninger
A-Team: Petanque Bar - Arrangement med Petanque og shuffleboard.
á 3.600kr.
Inhabile: Cecilie og Anemone
Imod: Alle
A-Team: Teambuilding hyttetur.
á 1.500kr.
Inhabile: Cecilie og Anemone
For: Alle
14.

Næste møde

14.1. Tid og dato
10/12-20 kl 20.30 - Online
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15.

Eventuelt
Budget fremvisning af Marcus.
Langsigtet plan - forsøg på at gå i nul i det kommende år.
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