Liberal Judendom
Verksamhetsberättelse år 2013
Föreningen Liberal Judendom verkar för att genomföra de liberaljudiska idéerna i Stockholms
Judiska Församling. Vi har i valprogram, senast 2012, och i Tachlesspalter utvecklat vår
uppfattning i väsentliga frågor och driver dessa, med det mandat som väljarna gett oss, i
fullmäktigeförsamlingen, föreståndarkollegium och kommittéer.
Styrelse
På Liberal Judendoms årsmöte i maj 2013 omvaldes Isak Abramowicz till ordförande. Han
har ett år kvar av sin mandattid. Vidare omvaldes till styrelseledamöter Isabel Sommerfeld,
Joel Klein samt Daniel Abramowicz vilka också har ett år kvar av sin mandattid. Dessutom
beslutade årsmötet att välja Susanna Abramowicz, Helene Goldensohn, Daniel Janse, Hans
Köpniwsky samt Jan L (nyval) till styrelseledamöter på två år.
Till valberedningens ordförande valdes Eva-Britt Henmark och till ledamot Vladan Boskovic.
Ledamöterna hade följande ansvarsområden:
Isabel Sommerfeld Vice ordförande och ansvarig för Liberal Judendoms Facebooksida
Helené Goldensohn Kassör
Daniel Abramowicz Ansvarig för medlemsvård och för Liberal Judendoms hemsida
Ansvaret att vara sekreterare har varit rullande.
Styrelsen har under 2013 träffats fyra gånger. Ett möte ägnades helt åt att diskutera om
anställningsavtalet med stora synagogans rabbin skulle förlängas.
Liberal Judendoms företrädare i Judiska församlingens beslutande organ, kommittéer och
arbetsgrupper.
Större delen av LJs arbete har utförts i församlingens ledning, fullmäktige, kommittéer och
arbetsgrupper.
Liberal Judendom företräddes i Judiska Församlingens styrelse under 2013 av Daniel
Janse(ansvarig för religiösa frågor avseende Stora synagogan och för begravningsfrågor) och
av Isak Abramowicz (ansvarig för ekonomifrågor). Ordinarie ledamöter i fullmäktige var
Isabel Sommerfeld, Daniel Janse och Isak Abramowicz; suppleant var Joel Klein. I egenskap
av församlingens ekonomiföreståndare ingick Isak Abramowicz i Judaicas styrelse.
Daniel Janse har lagt ned oerhört mycket tid och kraft i rekryteringskommittén för både
ortodox rabbin samt rabbin och kantor till stora synagogan. I den senare kommittén har Daniel
varit Judiska Församlingens styrelses representant. Daniel Janse har också varit en av de
ledande personerna när det gäller Stora Synagogkommittén och Gabaimgruppen.
Hans Köpniwsky har på ett förtjänstfullt sätt representerat Liberal Judendom i
ekonomikommittén, Glämsta kommittén, Byggnadskommittén och Judiska Hemmet vars
ledamöter utses av styrelsen. Motsvarande lovord gäller det arbete som Isabel Sommerfeld
lagt ned i Glämstakommittén.
Liberal Judendom har representerats i Tolkningsnämnden av Magnus Neuberg, i
Provningsnämnden av Joel Klein samt i Valberedningsnämnden av Hans Köpniwsky.

Helené Goldensohn har representerat Liberal Judendom i den arbetsgrupp som utarbetat
förslag till associerat medlemskap som kommer behandlas i fullmäktige under 2014.
Daniel Abramowicz företrädde på ett bra sätt Liberal Judendom i Limmudseminariet under
programpunkten ”Hur skall JF styras, har enhetsförsamlingen spelat ut sin roll”. Daniel var
yngst bland paneldeltagarna och det var glädjande att kunna visa att det finns unga
medlemmar i vårt parti som har modet att redovisa var vi står inför en stor publik.
Isak Abramowicz har ingått i både ekonomikommittén som utses av styrelsen och i
revisionsnämnden som utses av fullmäktige och där också Isabel Sommerfeld ingått. Tack
vare stark ledning och styrning inom det ekonomiska området kommer församlingen för andra
året i rad att redovisa ett positivt resultat för år 2013.
Isak Abramowicz är också styrelseledamot i Judaica och har även där ansvaret för de
ekonomiska frågorna. Han har rekryterat en controller till Judaica för att förstärka den
ekonomiska kapaciteten för att kunna hantera de stora ekonomiska frågorna som ett
byggprojekt värt över 200 miljoner kronor kräver.
Mats Sellei har ingått i utbildningskommittén där han på ett bra sätt fokuserat på att stärka
Aaron Isaacs verksamhet.
Verksamheten
Under 2013 har interna diskussioner pågått om att eventuellt ändra vårt partinamn. En
arbetsgrupp bestående av Susanna Abramowicz, Isabel Sommerfeld, Daniel Abramowicz och
Mats Sellei tog fram ett antal namnförslag som skulle tydligare och bättre återspegla den
inriktning som vårt parti nu arbetar efter.
Föreningens ekonomiska ställning framgår av särskild rapport.
Stockholm den 19 mars 2014
För styrelsen
Isak Abramowicz
Ordförande

