
 

Verksamhetsberättelse 2019 – Judisk Mångfald – det liberala 
alternativet 
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 tom 20190325 och styrelseledamot tom 
20191125, Lisa Abramowicz, ordförande from 20190326,  Daniel Janse, Vladan Boskovic och Joel 
Klein. Revisor har varit Peter Solyom. 

Styrelsen har under året haft stöd av Veteranrådet, som vid flera tillfällen inbjudits att som 
adjungerade delta i styrelsens arbete. Veteranrådet har bestått av Hans Köpniwsky, ordförande, Eva-
Britt Henmark Lapidus, som varit ständigt adjungerad till styrelsen, Bengt ”Muck” Björksten, Magnus 
Neuberg och Isak Abramowicz. 

Valberedningens ledamöter har varit Eva-Britt Henmark Lapidus och Vladan Boskovic.  

Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att utöka valberedningen vilket tyvärr inte gått att 
genomföra.  

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. 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 2 mandat: Ordinarie ledamöter Eva Stein tom 20191125, därefter Lisa 
Abramowicz och Daniel Janse. Ersättare är Eva-Britt Henmark Lapidus och Joel Klein. 

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. 

Under första hälften av 2019 var Eva Stein ansvarig för Stora Synagogan och ledamot av 
finanskommittén medan Vladan Boskovic var ansvarig för sociala frågor samt vuxenutbildning. Efter 
Evas avgång från JM:s och JFs styrelse blev Vladan Boskovic ansvarig för Stora Synagogan. Sedan 
november 2019 är Lisa Abramowicz ordinarie ledamot av JFs styrelse.  

Joel Klein är ledamot av församlingens Prövningsnämnd och Magnus Neuberg är ledamot av 
Tolkningsnämnden. 

Daniel Janse är ledamot av revisionsnämnden.  



Hans Köpniwsky har varit ordförande i Nachmanssonska stiftelsen och ordförande i Schwerkowskys 
minnesfond. 

Våra medlemmar är aktiva inom hela församlingens spektrum och vi har representanter i Stora 
Synagogans råd och gabbai-grupp, liksom i Progressiv Judendom. Vi har också många engagerade 
inom församlingens sekulära arbete.  

 

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 den senaste valrörelsen liksom i det 
dagliga arbetet har ett av våra temata varit ordning och reda och bättre ledarskap. 

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 att lösa Stora Synagogans olika problem 

- Under del av året 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.  

- Varit aktiva i fullmäktige och lämnat in ett flertal motioner  

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 

Det är föreningens ambition att öka sin aktivitetsnivå bl. a genom att arrangera intressanta 
diskussionsmöten om Judiska Församlingens verksamhet och vår ideologiska plattform.  

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 25 mars 2020 

 

Styrelsen  

Lisa Abramowicz, Vladan Boskovic, Daniel Janse, och Joel Klein 


