
 
 

Stadgar for Progressiv Judendom i Stockholm 
Antagna vid bildandet av foreningen den 26 april2005 

 

1  Ändamål och verksamhet 
Progressiv Judendom i Stockholm är en ideell och politiskt obunden förening vars 
ändamål är att främja en progressiv judisk rörelse inom Judiska församlingens i 
Stockholm upptagningsområde. Med gudstjänster, studier, firande av helger och andra 
verksamheter vill föreningen utveckla judiskt liv och judiska traditioner i det svenska 
samhället. Progressivjudendom är en global rörelse som föreningen ansluter sig till. 

2  Medlemskap 
Medlem kan den vara som identifierar sig med foreningens ändamål och vill delta i 
progressivt judiskt liv i Stockholm. Styrelsen beslutar om medlemskap. 

3  Medlemsavgifter 
Medlem betalar årlig avgift som ordinarie årsmöte beslutar. 

4  Årsmötet 
Årsmötet är foreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före 
april månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte ska delges medlemmarna senast tre 
veckor i förväg. Medlem som önskar få ärende behandlat ska skriftligen anmäla detta till 
styrelsen senast två veckor före årsmötet.. 

Varje medlem som betalat förfallen avgift har en röst. Rösträtt kan utövas via ombud 
med skriftlig fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid ändring av stadgar. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Val av en justeringspman att jämte ordföranden justera protokollet. 

3. Upprättande och justering av röstlängd. 

4. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

6. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

7. Revisorernasberättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 



 
9. Fastställande av medlemsavgift. 

10. Val av ordförande. 

11. Val av kassör. 

12. Beslut om antal övriga styrelseledamöter och suppleanter 

13. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter. 

14. Val av revisor och revisorssuppleant. 

15. Val av valberedning. 

16. Ärenden som medlem eller styrelsen anmält till årsmötet. 

17. Ovriga frågor. 

18. Årsmötets avslutning. 

5  Extra medlemsmöte 
Extra medlemsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller på begäran av 115 av 
medlemmarna eller på begäran av revisorerna. På extra medlemsmöte får endast de 
ärenden behandlas for vilka mötet sammankallats. Kallelse till extra medlemsmöte ska 
delges medlemmarna senast två veckor i förväg. 

6  Styrelse 
Styrelsen består av ordforanden, kassör och det antal ledamöter och suppleanter som 
ordinarie årsmöte beslutar. Ordinarie styrelseledamöter väljs för tvä är i sänder, varav 
hälften varje är. Styrelsen är beslutsför då närvarande ledamöter överstiger hälften av 
antalet ordinarie ledamöter. 

7  Verksamhetsår och räkenskaper 
Föreningens riikenskapsår är lika med kalenderår. 

8  Ändring av stadgar 
Ordinarie årsmöte beslutar om ändring av stadgarna. För giltighet fordras minst 213 
majoritet. Förslag till stadgeändring ska anges i kallelsen. 

9  Föreningens upplösning 
Ärsmötet beslutar om föreningens upplösning. För giltighet gäller samma som ftir 
ändring av stadgar. Förslag till upplösning skall anges i kallelsen. Om fcjreningens 
upplöses ska eventuella tillgångar överföras till Judiska församlingen i Stockholm. 

 


