Liberal Judendom
Verksamhetsberättelse år 2011
Föreningen Liberal Judendom verkar för att genomföra de liberaljudiska idéerna i Stockholms
Judiska Församling. Vi har i valprogram, senast 2009, och i Tachlesspalter utvecklat vår
uppfattning i väsentliga frågor och driver dessa, med det mandat som väljarna gett oss, i
fullmäktigeförsamlingen, föreståndarkollegium och kommittéer.
Liberal Judendom företräddes i Föreståndarkollegiet under hela 2011 av Joel Klein och av
Bengt Björkstén (ansvarig för sociala frågor) under perioden januari tom april 2011 och av
Isak Abramowicz (ansvarig för ekonomifrågor) from maj 2011 och året ut. Ordinarie
ledamöter i fullmäktige var Lisa Abramowicz, Bengt Björkstén och Hans Köpniwsky; och
suppleant var Joel Klein.
Styrelse och företrädare i kommittéer, arbetsgrupper
Ordförande i Liberal Judendom har varit tom 2011-04-12 Bengt Björkstén. Han efterträddes
vid nämnda tidpunkt av Isak Abramowicz. Övriga personer som ingått i styrelsen valda på ett
år har varit Daniel Abramowicz, Susanna Abramowicz, Bengt Björksten, Helene Goldensohn,
Joel Klein, Hans Köpniwsky, Isabel Sommerfeld. Dessutom ingick Daniel Janse som valdes
på årsmötet 2010 på 2 år.
Vid konstituerande styrelsemöte i april 2011 valdes Isabel Sommerfeld till vice ordförande,
Helene Goldensohn till kassör, Daniel Abramowicz till ansvarig för medlemsvård,
ledamöterna Daniel Janse, Bengt Björkstén och Daniel Abramowicz att arbeta med Liberal
Judendoms valplattform. Ansvaret för att vara mötessekreterare blev rullande. Styrelsen
beslöt också att till sig adjungera Magnus Neuberg och Lisa Abramowicz
Ett första steg i generationsskiftet och föryngringsarbetet i vår styrelse skedde tack vare
valberedningens gedigna arbete under ledning av Eva-Britt Henmark under 2011:s första
kvartal.
Styrelsen har under år 2011 träffats fem gånger. Med hänsyn till turbulensen i Judiska
Församlingen och dess dåliga ekonomi har mycket tid i styrelsen ägnats åt att diskutera hur
församlingen skall uppnå ekonomi i balans. En annan viktig fråga som har diskuterats är
vilken valplattform Liberal Judendom skall gå till val på. Vidare har diskussion förts hur
Liberal Judendom skall upprätthålla kontakt med sina medlemmar bl a via digital media.
Verksamheten
Det enda publika arrangemang som Liberal Judendom anordnade var ett öppet möte med
integrationsminister Jörgen Ullenhag i september månad. Ca 40 personer deltog och mötet
bedömdes av deltagarna som mycket lyckat. Lärdomen från detta möte är att det krävs stor
insats från oss om vi skall ha framgångsrika publika arrangemang.
Under ledarskap av församlingens ekonomiföreståndare, Isak Abramowicz, nåddes en
uppgörelse mellan partierna om hur ekonomi i balans skulle uppnås under 2012. Detta arbete
tog mycket kraft från det interna arbetet i Liberal Judendom. Även färdigställandet av ett
korrekt och mer transparent bokslut för 2011 innebar ett krävande arbete tillsammans med t.f.

ekonomichefen och ekonomiarbetsgruppen som bestod av representanter för Judisk Samling
och Judisk Enhet.
Liberal Judendom fokuserade sina krafter på Judiska Församlingens utveckling. Under
regeringskrisen på våren 2011 var flera styrelseledamöter engagerade i de tidskrävande
förhandlingarna för att hålla ihop en samlingsregering med alla tre partier. Samtidigt krävdes
också mycket tid av framförallt Bengt Björkstén att lotsa den fortfarande nyanställde
masortirabbinen Lazar in i församlingslivet, svenska samhället samt lämna synpunkter på hur
snabbt förändringar i verksamheten kan genomföras utan att stöta på patrull.
Ett annat område som tog mycket tid var Joel Kleins uppgift att vara Föreståndarkollegiets
kontaktperson med Bajit-projektet som också gick in i ett intensivt skede. I egenskap av
församlingens ekonomiföreståndare ingick Isak Abramowicz i Judaicas styrelse där formellt
beslut om Bajit projektet skall tas.
Hans Köpniwsky har på ett förtjänstfullt sätt representerat Liberal Judendom i Glämsta
kommittén och Judiska Hemmet. Inom ramen för sociala kommitténs arbete lyckades Hans
förhandla fram fram en möjlighet till ett gynnsamt judiskt äldreboende (+55) med ett
kommunalt bostadsbolag, något som församlingen tyvärr av ekonomiska skäl inte kunde
genomföra. Motsvarande lovord gäller det arbete som Isabel Sommerfeld och Daniel Jansse
lagt ned när det gäller Stora Synagogkommittén och Gabaimgruppen.
I församlingens religiösa verksamhet har Liberal Judendoms styrelseledamöter fortsatt arbetet
med att säkerställa jämställdhet mellan de olika judiska inriktningarna samt de egalitära
principerna i alla gemensamma aktiviteter (d.v.s. även på Glämsta). I Kommittén för
övergripande religiösa frågor har Bengt Björkstén representerat Liberal Judendom och Joel
Klein representerat Progressiv Judendom i Stockholm.
Liberal Judendom har representerats i Tolkningsnämnden av Magnus Neuberg, i
Provningsnämnden av Joel Klein samt i Valberedningsnämnden av Hans Köpniwsky.
År 2012 äger församlingsval rum. För att Liberal Judendom skall öka sin andel av rösterna
krävs ett helhjärtat engagemang av styrelsen och liberala sympatisörer.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av särskild rapport.
Stockholm 13 maj 2012.
För styrelsen
Isak Abramowicz
Ordförande

