Foreningen af ErhvervsJurister
København, november 2021

Dagsorden for FEJ bestyrelsesmøde
23. november 2021, Klokken 17.00
Howitzvej, Frederiksberg
Mødet vil være uden aftensmad, der vil dog være en lille snack.
1. Formalia
1.1. Tilstedeværende
Thomas, Tobias, Anemone, Christine, Jacob, Emil, Cecilie, Melina
Fraværende: Victor
1.2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
1.3. Godkendelse af referat
Godkendt
1.4. Referent
Jacob Theis Larsen
2. DJØF
Aktivitetspulje der kan ansøges, hvorpå FEJ kan få midler til afholdelse af arrangementer.
Herunder arrangementer til styrkelse af studiemiljøet, faglige arrangementer, og til
kompetenceudvikling og praktisk erfaring til (DJØF) medlemmer.
Principper fra DJØFs side.
Alt materiale skal til arrangement skal have DJØFs logo.
DJØF skal stå som co-host på sociale medier.
Dækker kun beskedne honorarer til oplægsholdere.
Arrangementer skal være åbne for DJØF-medlemmer.
Der skal søges fem uger inden event og DJØF styrer tilmeldinger.
De kan sende konsulenter ud til oplæg.
Lukket arrangement, kun for DJØF-medlemmer, 200 kr. pr. min. antal deltager.
Åbent arrangement, for alle studerende, 100 kr. pr. min. antal deltager.
DJØF skal være synlig, forhandles fra event til event, og afhænger af hvor mange penge
der søges.
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3. Orientering
3.1. Orientering ved formanden
Det går generelt godt, mange samarbejdsprojekter.
3.2. Orientering ved kasseren
Der er stadig ikke kommet adgang til banken. Cecilie har kontaktet dem endnu
engang. Der er lavet en aftale med dem, om at få to hævekort.
Gamle formænd er fjernet fra fuldmagter.
Alle udvalgene har fået deres penge, på nær skiudvalget.

3.3. Orientering ved udvalg
Festudvalget: Fest d. 4/12-21, der kommer julesnacks, nissehuer, snaps og en masse
andet julet.
A-Team: Hyttetur for udvalget, det gik godt. Julebingo er ved at blive planlagt.
Erhvervsudvalget: Virksomhedsbesøg i morgen hos KPMG i morgen d. 24/11-21. Fire
fra udvalget er gået med på karrieredagen.
Rejseholdet: Helt nyt udvalg, er lidt grønne og skal hjælpes til hvordan man laver
økonomiske ansøgninger og sådan. De kigger på en rejse omkring april.
Virksomhedsbesøg under rejsen er umiddelbart ikke et krav fra bestyrelsens side.
Karrieredagen: Der er som sagt kommet fire til fra erhvervsudvalget, og der kigges på
marts.
4. Samarbejdsaftaler
4.1. Status
Der er afholdt flere møder med samarbejdsaftaler. Stort set alle møder er endt med
diamantpakker til samarbejdspartnerne. Samtaler med Mærsk går frem og tilbage lige
pt. og der kigges på muligheder for et eventuelt samarbejde.
Tobias og Thomas og Emil tager denne. Brush-up kurser, liste over fag og valgfag til
samarbejdspartnere så de selv kan vælge.
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4.2. Nye muligheder
Accura - evt. samarbejde - Emil tager kontakt.
Gjensidige Forsikring - samarbejdsaftale? - Emil tager kontakt.

4.3. Rabataftaler

4.4. Reparation
Der repareres forhold til div. samarbejdspartnere.

5. Hjemmeside
IT-Morten er der blevet taget kontakt til i forbindelse med at der skal tages billeder, og
ændringer af hjemmesiden.
6. FEJ-lokalet
Der er blevet ryddet lidt op. Formandskabet har snakket om at fjerne skrivebordet - der
foreslås at opstille reoler i stedet.
Afstemning: 2000kr. til reoler m.m. til organisering af FEJ-lokalet, og evt. køleskab.
For: Alle
Imod: Ingen
7. Næste møde
7.1. Tid og dato
d. 21/12-21, kl. 19, virtuelt.
8. Eventuelt
Pre-skifest: Der blev ansøgt om 4.000kr. til leje af lokale, dette gik dog ikke til leje af
lokale, men til bordpakke på klub.
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