
STADGAR FÖR FÖRENINGEN JUDISK MÅNGFALD - det liberala alternativet. 
 
ÄNDAMÅL 
 
§1. Föreningen har till ändamål att verka för en Judisk församling som är inkluderande och 
verkar för religiös och kulturell mångfald, grundad på en liberal judisk politik, attraktiv för alla 
med judisk bakgrund och med iakttagande av individens behov.  
 
Föreningen ska ge saklig information om frågor som är viktiga för medlemmarna och väcka 
intresse för aktuella och angelägna frågeställningar.  
 
Föreningen ska utse kandidater vid val av församlingsfullmäktige i Judiska Församlingen under 
Föreningens gruppbeteckning eller annan gruppbeteckning som Föreningen kan besluta om.  
 
MEDLEMSKAP  
 
§2. Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen. Medlem kan alla bli som tillhör Judiska 
Församlingen i Stockholm. Styrelsen kan också bevilja annan person medlemskap om denne har 
anknytning till församlingen och visat intresse för föreningens ändamål.  
 
Medlemsavgift bestäms av årsmötet. Ungdomar och studerande utan egen arbetsinkomst 
befrias från medlemsavgift. Därutöver bygger föreningens ekonomi på frivilliga bidrag och 
insatser.  
 
STYRELSE  
 
§3. Föreningens styrelse väljs för två år, med växelvis avgång varje år, vid årsmötet. Styrelsen ska 
bestå av ordförande, som väljs särskilt av årsmötet, samt det antal ledamöter årsmötet 
bestämmer. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott samt inom eller utom sig informations- 
eller projektgrupp, t.ex. inför församlingsval. Föreningens firma tecknas gemensamt av två av 
styrelsen utsedda ledamöter.  
 
§4. Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och 
beslut fattade av årsmöte eller annat föreningsmöte. Styrelsen är beslutsför då minst 4 
ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller de mening som erhåller högst antal 
röster; vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer lotten.  
 
ÅRSMÖTE och FÖRENINGSMÖTE 
 
§5. Föreningen håller årsmöte i februari eller mars månad varje år. Kallelse till årsmöte ska ske 
minst 14 dagar före möte.  
Föreningen sammanträder därutöver enligt styrelsens bestämmande. Då minst 10 av 
medlemmarna så begär ska extra föreningsmöte hållas.  
 
§6. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  
 
§7. Vid ordinarie årsmöte ska utses en revisor jämte suppleant att granska räkenskaperna. Även 
valberedning bör utses av årsmötet. Ärende som medlem önskar behandlas av årsmötet bör 
anmälas senast 14 dagar före mötet.  



§8. Beslut vid års- och föreningsmöte fattas med enkel majoritet såvida inte frågan avser 
stadgeändring eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
STADGEÄNDRING  
 
§9. Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid årsmöte och med minst tvåtredjedels 
majoritet. Förslag om stadgeändring ska anges i kallelse till mötet.  
 
FÖRENINGENS UPPLÖSNING  
 
§ 10. För föreningens upplösning krävs beslut på årsmöte enligt reglerna i §9. Sådant förslag ska 
också redovisa hur avveckling av föreningens tillgångar och skulder ska ske. Om tillgångarna 
överstiger skulderna ska överskjutande belopp tillställas Judiska Församlingen och dess sociala 
verksamhet.  
 
 
Stadgarna för Liberal Judendom antogs 3 maj 1962. De reviderades vid årsmöten 16 mars 1989 
och 29 mars 1993.   
 
Dessa reviderade stadgar antogs den 31 maj 2020. 


