
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 – Judisk Mångfald – det liberala alternativet 

Judisk Mångfald – det liberala alternativet verkar för att genomföra liberala judiska idéer i Stock-

holms Judiska Församling.  

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av Lisa Abramowicz ordförande, Vladan Boskovic t.o.m den 31 maj 

2020, Daniel Janse, Joel Klein tillika kassör from den 31 maj. I samband med årsmötet den 31 maj 

2020 valdes Hans Köpniwsky till sekreterare samt Elinoar Lindroth och Vilhelmina Szpiro till ledamö-

ter. Den 24 november utsåg styrelsen inom sig Elinoar Lindroth till vice ordförande. Revisor har varit 

Peter Solyom. 

Styrelsen har under året haft stöd av Veteranrådet, som vid flera tillfällen inbjudits att som adjunge-

rade delta i styrelsens arbete. Veteranrådet har bestått av Hans Köpniwsky t.o.m den 30 maj, ordfö-

rande, Eva-Britt Henmark Lapidus, som varit ständigt adjungerad till styrelsen, Bengt ”Muck” Björk-

stén, Magnus Neuberg och Isak Abramowicz. 

Valberedningens ledamöter har varit Eva-Britt Henmark Lapidus och Vladan Boskovic t.o.m den 31 

maj 2020.  

Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att utöka valberedningen vilket tyvärr inte gått att ge-

nomföra.  

Styrelsen har under året haft möten i anslutning till JF:s styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft 

möten för att behandla särskilda frågor som t ex Stora synagogans framtida utveckling och Jeshuruns 

placering.  

Styrelsen har sammanträtt vid följande tidpunkter: 

· 16 januari, 17 februari, 10 mars, 20 april, 11 maj, 18 maj, 31 maj, i anslutning till årsmötet 

som ägde rum digitalt på grund av pandemin, 15 juni, 20 augusti, 29 september, 19 oktober, 

24 november och 15 december 

 

Till styrelsens arbete och möten har knutits de personer som visat intresse och engagemang och de-

ras insatser har varit av stor betydelse för styrelsens arbete.  

 

Representation 

Vi är representerade i Judiska Församlingen enligt följande: 

Församlingsfullmäktige 2 mandat: Ordinarie ledamöter är Lisa Abramowicz och Daniel Janse. Ersät-

tare är Eva-Britt Henmark Lapidus och Joel Klein. 



 
 

 

Församlingsstyrelsen: Lisa Abramowicz med uppgift att driva JMs frågor och Elinoar Lindroth med 

ansvar för Stora Synagogan.  

Joel Klein är ledamot av församlingens Prövningsnämnd och Magnus Neuberg är ledamot av Tolk-

ningsnämnden. 

Daniel Janse är ledamot av församlingens revisionsnämnd och valberedningen i Interreligiösa Rådet i Stock-

holm.  

Ruth Michaeli är församlingens representant i Interreligiösa Rådet i Stockholm. 

Hans Köpniwsky är ordförande i Nachmanssonska stiftelsen och i Schwerkowskys minnesfond. 

Våra medlemmar är aktiva inom hela församlingens spektrum och vi har representanter i gabbai-

gruppen i Stora Synagogan liksom i Progressiv Judendom. Vi har också många engagerade inom för-

samlingens sekulära arbete. Elinoar Lindroth är ordförande i Synagogkommittén. 

 

Artiklar i Tachles 

Tack vare JMs motion under föregående år beslutade styrelsen att alla partier har rätt att få 

artiklar införda i Tachles i vartannat nummer. JM har skrivit i Tachles om följande ämnen 

· Ledor Vador 2.0 – i nr 4, september 2020. 

· There is always a silver lining som handlar om antisemitism samt PJS och hur 

föreningen fyller en viktig funktion i JF som samlingspunkt för den progressiva 

judendomen – i nr 6, december 2020. 

Arbetet i Församlingen  

Arbetet i Judiska Församlingens styrelse är omfattande och tidskrävande. På grund av pandemin har 

mycket av arbetet skett digitalt vilket ställt extra stora krav på ledamöterna. Bland de viktigaste frå-

gorna som har diskuterats, förutom allt som har samband med pandemin, har varit Stora Synagogan 

och Jeshuruns placering. 

Vår veteran, Isak Abramowicz, har varit ordförande i Judiska Församlingens avgiftsutredning som 

varit sammansatt av företrädare för alla partier. Utredningen som arbetat på uppdrag av Judiska För-

samlingens styrelse presenterade sitt förslag till ny avgiftsstruktur i november månad. Förslaget att 

sänka avgifterna för den absoluta merparten av medlemmarna var enhälligt! Utredningen uppma-

nade styrelsen att skyndsamt genomföra utredningens förslag för att stoppa minskningen av antalet 

medlemmar.  

Judisk Mångfald har under året varit aktiva i fullmäktige och lämnat in följande motioner 

- Förbättrad dialog mellan JF och dess medlemmar inlämnad i februari 2020 

- UTVÄRDERA MEDLEMSKAPET I MASORTI EUROPE. Denna motion lämnades in tillsammans 

med Judisk Enhet inlämnad i juni 2020 inlämnad i februari 2020 

 



 
 

 

Tack vare JM:s insatser under föregående år har en mer aktiv kommittéverksamhet nu kommit igång. 

Alltjämt saknas dock kommittéer på flera viktiga områden. I kommittén för Stora Synagogan är JM:s Elinoar 

Lindroth ordförande och gör ett mycket viktigt arbete tillsammans med kommittén.  

 

Framtiden 

Det är föreningens ambition att öka sin externa aktivitetsnivå bl. a genom att arrangera intressanta 

diskussionsmöten om Judiska Församlingens verksamhet och vår ideologiska plattform. Därför kom-

mer årsmötet den 14 april inledas med ett föredrag av Ingrid Lomfors, överintendent vid Levande 

Historia, om ”En judisk liberal framtid”. 

Vidare planeras en satsning på sociala medier. Vilhelmina Szpiro har påbörjat ett arbete med mark-

nadsförda och riktade inlägg på vår Facebook-sida, och ser över framtagande av ett nytt medlemsre-

gister, samt under året starta ett instagram-konto. Planer finns också på att genomföra korta ”inter-

vjuer” med samtliga styrelseledamöter, medlemmar i veteranrådet och valberedningen, för att pre-

sentera partiets företrädare och medlemmar inför kommande församlingsval.   

Vi vill avslutningsvis tacka för förtroendet att leda föreningen under det gångna året och önskar den 

nya styrelsen och Judisk Mångfald många framgångsrika år och många aktiva medlemmar.  

 

Stockholm den 15 mars 2021 

 

Styrelsen  

Lisa Abramowicz, Elinoar Lindroth, Daniel Janse, Joel Klein, Vilhelmina Szpiro, Hans Köpniwsky  


