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Verksamhetsberättelse år 2012 

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, kommittéer och nämnder.  

Styrelse  
 
På Liberal Judendoms årsmöte 2012 valdes Isak Abramowicz till ordförande för två år. 
Ledamöter som ingått i styrelsen valda på två år var Isabel Sommerfeld, Joel Klein och Daniel 
Abramowicz. Ledamöter valda på ett år var Susanna Abramowicz, Bengt Björkstén, Helené 
Goldensohn, Daniel Janse och Hans Köpniwsky. Till valberedare utsågs Eva-Britt Henmark. 
 
Ledamöterna har haft följande ansvarsområden: 
 
Isabel Sommerfeld - Vice ordförande 
Helene Goldensohn – Kassör 
Daniel Abramowicz - Ansvarig för medlemsvård.  
Ledamöterna Daniel Janse, Bengt Björkstén och Daniel Abramowicz arbetade med Liberal 
Judendoms valplattform inför församlingsvalet i november. Ansvaret för att vara 
mötessekreterare har varit rullande. Adjungerade till styrelsen har varit Magnus Neuberg och 
Lisa Abramowicz.  
 
Styrelsen har under 2012 träffats fem gånger. Ett av dessa möten ägnades åt strategifrågor 
inför fullmäktigevalet och ett annat åt eftervalsanalys. De adjungerade och valberedningen 
deltog i dessa möten.   

LJ:s företrädare i Judiska församlingens beslutande organ, kommittéer och grupper 

Större delen av LJ:s arbete har utförts i församlingens ledning, kommittéer och arbetsgrupper. 

Liberal Judendom företräddes i Föreståndarkollegiet under 2012 av Joel Klein och Isak 
Abramowicz (ansvarig för ekonomifrågor). Ordinarie ledamöter i fullmäktige var fram till 
november Lisa Abramowicz, Bengt Björkstén och Hans Köpniwsky, samt ersättare; Joel 
Klein. 

Den 11 november hölls församlingsval, då Liberal Judendom erhöll 272 röster och 3 mandat i 
fullmäktige. Isak Abramowicz, Daniel Janse och Isabel Sommerfeld valdes till ordinarie 
fullmäktigeledamöter och Joel Klein till ersättare. Isak Abramowicz och Daniel Janse utsågs 
efter valet till ledamöter i Föreståndarkollegiet (nu mera kallat Styrelsen).  

I kommittén för övergripande religiösa frågor har Bengt Björkstén representerat Liberal 
Judendom. Under 2012 har Daniel Janse och Isabel Sommerfeld deltagit i Stora 
synagogkommitténs arbete. 



I församlingens religiösa verksamhet har Liberal Judendoms styrelseledamöter fortsatt arbetet 
med att säkerhetsställa jämställdhet mellan de olika judiska inriktningarna samt de egalitära 
principerna i alla gemensamma aktiviteter (d.v.s. även på Glämsta). 

Under 2012 var Joel Kleins uppgift att vara Föreståndarkollegiets kontaktperson för Bajit-
projektet som också gick in i ett intensivt skede. I egenskap av församlingens 
ekonomiföreståndare ingick Isak Abramowicz i Judaicas styrelse. 

Magnus Neuberg och Daniel Janse har ingått i Stadgekommittén. Förslaget till nya stadgar 
blev klart i oktober och stadgarna klubbades igenom på efterföljande fullmäktigemöte. 

Efter församlingsvalet 2012 representerades Liberal Judendom av Isabel Sommerfeld och 
Hans Köpniwsky i Glämstakommittén, Susanna Abramowicz och Jonathan Nisell i 
utbildningskommittén, Hans Köpniwsky i ekonomikommittén, Helene Goldensohn i sociala 
kommitttén, Daniel Abramowicz i ungdomskommittén, Joel Klein och Yael Fried i Stora 
synagogkommittén. Bengt Björksten var LJ:s representant i gravplatskommittén, Hilarie 
Cutler i gruppen för informations/medlemsgrupper. Hans Köpniwsky blev även församlingens 
representant i Judiska hemmets styrelse.  

Verksamhet 
 
Fokus under 2012 har legat på förberedelser inför valet, strategiarbete, att hitta rätt kandidater, 
marknadsföring via sociala medier, postutskick samt artikelskrivande och valinfo i Judisk 
krönika och Tachles. Ett 20-tal medlemmar deltog i ett upptaktsmöte som resulterade i att ett 
stort antal nya medlemmar blev uppringda och uppmanade att rösta. En valbroschyr trycktes 
och skickades ut till församlingens medlemmar strax före valdagen. 

Hemsidan gjordes om och en facebooksida skapades under 2012, för att göra Liberal 
Jundendom mer synligt på Internet, samt för att enkelt kunna uppdatera medlemmarna om vad 
som var på gång.  

I november 2012 deltog Isak Abramowicz som representant för Liberal Judendom i 
valdebatten och Isabel Sommerfeld i ungdomsdebatten. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomiska ställning framgår av särskild rapport.  

Stockholm _____ 2013. 

Styrelsen/ 

Ordförande, Isak Abramowicz + samtliga styrelseledamöter 

 
 


