Verksamhetsberättelse 2018 – Judisk Mångfald
Judisk Mångfald – det liberala alternativet verkar för att genomföra liberala judiska idéer i
Stockholms Judiska Församling.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Eva Stein, ordförande, samt Isak Abramowicz, Daniel Janse, Joel
Klein, Avital Shein, Jaqueline Engdahl samt Marc Harris. Under året har Avital Shein, Jaqueline
Engdahl samt Marc Harris avgått ur styrelsen. Revisor har varit Peter Solyom.
Valberedningens ledamöter Eva-Britt Henmark Lapidus och Vladan Boskovic har aktivt deltagit i
styrelsearbetet under året. Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att utöka valberedningen,
detta har inte gått att genomföra.
Styrelsen har under året haft ett stort antal arbetsmöten i anknytning till valet. Till styrelsens arbete
och möten har knutits de personer som visat intresse och engagemang och deras insatser har varit av
stor betydelse för styrelsens arbete.

Representation
Vi är representerade i Judiska Församlingen enligt följande:
Församlingsfullmäktige fram till församlingsvalet i november 3 mandat: Ordinarie ledamöter Isak
Abramowicz, Eva Stein och Daniel Janse. Ersättare Lisa Abramowicz, Joel Klein och Eva-Britt Henmark
Lapidus. Efter valet är Eva Stein och Daniel Janse ordinarie och ersättare är Lisa Abramowicz och
Jacob Kellermann.
Församlingsstyrelsen fram till valet: Daniel Janse, ansvarsområde Stora Synagogan, Progressiv
Judendom och övergripande religiösa frågor. Eva Stein, ansvarsområde sociala frågor samt medlem
av finansgruppen. Daniel Janse har vidare varit församlingens representant i Interreligiösa rådet i
Stockholm.
Efter valet är Eva Stein ansvarig för Stora Synagogan och ledamot av finanskommittén medan Vladan
Boskovic är ansvarig för sociala frågor samt vuxenutbildning.
Joel Klein är ledamot av församlingens Prövningsnämnd och Magnus Neuberg är ledamot av
Tolkningsnämnden.
Isak Abramowicz var ledamot av revisionsnämnden fram till valet, därefter är Daniel Janse vår
representant där.
Hans Köpniwsky har varit ordförande i Nachmansonska stiftelsen och Schwerkoffskys minnefond.
Våra medlemmar är aktiva inom hela församlingens spektrum och vi har representanter i Stora
Synagogans råd och gabbai-grupp, liksom i Progressiv Judendom och i de ortodoxa synagogorna. Vi
har också många engagerade inom församlingens sekulära arbete.

Församlingsvalet och arbetet i Församlingens styrelse
Arbetet i Judiska Församlingens styrelse är omfattande och tidskrävande. Tyvärr fortsätter det att
vara många ärenden som landar på styrelsens bord utan att vara ordentligt beredda, vilket ger
upphov till missförstånd, långa diskussioner och oklara beslut. I valrörelsen liksom i det dagliga
arbetet har ett av våra temata varit ordning och reda och bättre ledarskap.
Judiska Församlingen var redan före valet i en knepig parlamentarisk situation och efter valet blev
det ännu mer accentuerat. Judisk Samling utropade sig till vinnare trots att de är beroende av
personer utanför den egna gruppen för att få majoritet. Tyvärr tappade vi ett mandat i fullmäktige,
det skiljde 25 röster för att vi skulle få behålla det tredje mandatet. Direkt restes krav på att vi skulle
förlora en plats i styrelsen som en följd av detta. Man ansåg att vi skulle bli överrepresenterade,
samtidigt som man argumenterade för att styrelsen skulle tillsättas utifrån kompetens och
engagemang. Genom långa förhandlingar och underhandssamtal, där Eva Stein representerade
Judisk Mångfald, lyckades vi få igenom att behålla två platser i styrelsen. Vi fick även behålla ansvaret
för Stora Synagogan där vi nu har möjlighet att förvalta det stora arbete som Daniel Janse genomfört.
Under året har fokus i församlingsstyrelsen fortsatt varit på ekonomin samt lokalfrågan, som ju går
hand i hand. En hotfull och orolig omvärld har medfört att fokus på säkerhet och antisemitism ökat.
Judisk Mångfald har under året
-

Kontinuerligt påtalat brister i ledning och ekonomisk styrning, både i styrelsen, i
finanskommittén och i revisionsnämnden.

-

Utverkat mer resurser till Progressiv Judendom och Adat Jisrael

-

Fokuserat på Stora Synagogans olika problem

-

Genom Daniel Janse arbetat med Stora Synagogans jubileumsbok

-

Verkat för en levande kommittéverksamhet som nu sakta börjar ta form

-

Verkat för ökad demokrati t ex genom att alla partier får möjlighet att utveckla sina idéer i
Tachles, inte bara församlingens ordförande, framför allt genom de motioner som Isak
Abramowicz lagt fram

-

Under valrörelsen försökte de stora partierna vid ett par tillfällen bryta de
överenskommelser som fanns om hur marknadsföringen skulle gå till, men där lyckades vi
återställa ordningen

-

Genom Eva Stein tagit mer aktiv roll i församlingens kris- och katastrofberedskap

Valarbetet
Församlingsvalet ägde rum i skuggan av det märkliga valresultatet i Riksdagen. Tack vare stort
engagemang från framför allt Eva-Britt Henmark och Vladan Boskovic fick vi en fin lista att gå till val
på. Eva-Britt ledde också arbetet med att ta fram en valbroschyr och text till två nummer av Tachles,
tillsammans med framför allt Hilarie Cutler och Ulla Bab Rydbeck. Magnus Neuberg, Peter Könyves,
Joel Klein och Lisa Abramowicz är några av de som inte nämnts ovan och som gjort berömvärda
insatser i valarbetet. Det finns fler, men kunde vara ännu många fler!

Framtiden
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 24 mars 2019

Styrelsen
Eva Stein, Daniel Janse, Isak Abramowicz och Joel Klein

