STADGAR FÖR JUDISKA FÖRSAMLINGEN I STOCKHOLM
antagna och enhälligt fastställda av Judiska Församlingens i Stockholm fullmäktige den 25 oktober
2012 och den 6 december 2012

Församlingens ändamål
1 § Judiska Församlingen i Stockholm (Församlingen) är ett samfund på etnisk och religiös grund.
Församlingen ska tillvarata den judiska nationella minoritetens intressen i det svenska samhället, bland
annat genom att främja och säkerställa judisk kontinuitet och en svensk judenhet, bedriva och främja
religiös och kulturell verksamhet, främja utbildning framför allt av barn och ungdomar samt bedriva
social verksamhet, allt på judisk grund. Församlingen ska värna om det judiska folket och
förbundenheten med staten Israel samt bidra till ett samhälle som karakteriseras av mångfald,
medmänsklighet och demokrati.
Församlingen är en enhetsförsamling vilket innebär att olika judiska inriktningar omfattas.
Medlemskap
2 § Var och en som vid födseln eller genom adoption har en judisk mor eller far eller den som har
konverterat till judendomen under av Församlingen godkända former och som är bosatt inom
Församlingens verksamhetsområde kan bli medlem i Församlingen. Även annan sådan person, bosatt
utanför verksamhetsområdet, kan antas som medlem.
Styrelsen fastställer Församlingens verksamhetsområde.
3 § Styrelsen ska pröva ansökan om medlemskap. Ansökan ska göras skriftligen. Är endast en
vårdnadshavare till ett barn medlem krävs skriftligt medgivande till barnets medlemskap även från den
andre vårdnadshavaren om sådan finns. Söks medlemskap för barn som har fyllt tolv år krävs barnets
samtycke.
För den för vilken god man eller förvaltare har utsetts söks medlemskap av den gode mannen eller
förvaltaren.
4 § Varje medlem i Församlingen påförs en årlig medlemsavgift från och med det år under vilket
medlemmen fyller 18 år. Styrelsen kan besluta att medlemsavgift ska påföras medlem först vid en
högre ålder. Församlingen äger rätt att besluta om olika avgiftsbelopp beroende på medlems inkomst.
Den som påförts medlemsavgift får besvära sig över denna. Besvär ställs till Prövningsnämnden och
skickas till Församlingens kansli. Den som vill besvära sig ska göra detta inom 60 dagar från
avsändandet från Församlingen av underrättelse om avgiftens storlek.
Utträde
5 § Medlem som önskar utträda ur Församlingen ska skriftligen anmäla detta. Medlem som inte har
betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår ska anses ha begärt sitt utträde ur
Församlingen.

Fullmäktige
6 § Medlemmarnas rätt att besluta i Församlingens angelägenheter utövas genom fullmäktige.
Fullmäktige är Församlingens högsta beslutande organ och väljs av medlemmarna. Medlem som under
valåret uppnår 18 års ålder har rösträtt vid val till fullmäktige.
Val

1

7 § Val till fullmäktige äger rum vart tredje år. Fullmäktige ska i en valordning fastställa föreskrifter
om val i Församlingen.
8 § Fullmäktige ska bestå av 21 ledamöter. En fullmäktig väljs för en mandattid om tre år. Valbar till
fullmäktige är röstberättigad medlem i Församlingen som under valåret fyller 18 år. Den som är
tillsvidareanställd i Församlingen är inte valbar till fullmäktige.
Varje fullmäktig äger en röst. För fullmäktiges ordförande, som inte har rösträtt, utses ersättare.
9 § Val till församlingsfullmäktige äger rum i oktober eller senast andra söndagen i november. Inför
val till fullmäktige ska fullmäktige tillsätta en valnämnd bestående av sex ledamöter varav en ska utses
till ordförande.

Överklagande av val
10 § Medlem som anser att valet inte genomförts i enlighet med dessa stadgar eller Församlingens
valordning kan överklaga valet till valnämnden. Överklagandet ska ställas till styrelsen och inges till
Församlingens kansli senast åtta dagar efter att valresultatet har meddelats genom att anslås i
Församlingshuset. Valnämnden ska skyndsamt pröva och avgöra överklagandet. Upphävs hela valet
ska styrelsen snarast inleda nyval.
Konstituerande möte
11 § När tiden för överklagande av fullmäktigeval gått ut utan att något överklagande skett eller när
valnämnden prövat gjorda överklaganden och fastställt valresultatet, ska de valda
fullmäktigeledamöterna sammanträda på kallelse av styrelsen. Intill dess ny ordförande för fullmäktige
valts ska fullmäktigemötet ledas av den ledamot som tillhört fullmäktige flest antal år. Har två eller
fler tillhört fullmäktige samma antal år leds fullmäktige av den till levnadsåren äldste.
På konstituerande mötet ska för den kommande mandatperioden följande funktioner utses:
• Ordförande och vice ordförande i fullmäktige (presidium),
• Revisor,
• Styrelse, bestående av fem till tio personer, där fullmäktige särskilt ska utse styrelsens ordförande
samt ekonomiansvarig.

Ordinarie fullmäktigemöte
12 § Fullmäktige ska hålla minst två ordinarie möten per år, vårmöte och höstmöte. Dessutom kan
extra möten hållas.
Vårmöte ska hållas mellan januari - maj och höstmöte mellan oktober - december.
Vid vårmötet ska styrelsen lägga fram årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisionsnämndens
granskningsrapport. Vid detta möte ska beslut fattas om:
• fastställelse av Församlingens resultat- och balansräkning,
• dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
• ansvarsfrihet för styrelsen
Vid höstmötet ska beslut fattas om

Församlingens mål och inriktning,

storleken på det kommande årets medlemsavgift och

ersättningen för församlingens fondförvaltning och fullföljdsersättning.
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Vid ordinarie möte ska styrelsens ordförande lämna en redogörelse för tillståndet i Församlingen.
Församlingens budget
13 § Vid höstmötet ska, utöver vad som anges ovan, fullmäktige fatta beslut om översiktlig budget för
Församlingen. Av budgeten ska den övergripande fördelningen av medel avseende Församlingens
olika verksamhetsområden framgå.
Extra fullmäktigemöte
14 § Extra fullmäktigemöte ska hållas när styrelsen eller presidiet begär det samt när det, för uppgivet
ändamål, skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter.
Kallelse till extra fullmäktigemöte ska utfärdas inom två veckor från begäran därom. Av kallelsen ska
framgå vilka ärenden som föranleder fullmäktiges sammankallande.
Fullmäktiges befogenhet
15 § Utöver vad som anges ovan, samt i § 17, behandlar och beslutar fullmäktige dessutom i följande
ärenden:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Köp och försäljning av fast egendom till ett marknadsvärde över 25 prisbasbelopp enligt 2
kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken
Avslutande av verksamhet som Församlingen bedrivit under minst tre år
Upptagande av lån över 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6-8 §§ socialförsäkringsbalken
Entledigande av hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter enligt § 25
Beslut om stadgar för Församlingen och instruktion för nämnder och av fullmäktige inrättade
organ
Arbetsordning för fullmäktige och styrelsen
Överklaganden av avslagsbeslut om utlämnande av handling enligt § 44
Val av minoritetsrevisor enligt § 43
Andra frågor, om de anmälts i förväg, så att de kunnat intas i kallelsen till fullmäktigemötet.

Fullmäktige ska vara bolagsstämma i aktiebolag som helt ägs av Församlingen

16 § Innan styrelsen fattar beslut om anställning av rabbin ska fullmäktige beredas tillfälle att yttra sig
till styrelsen om anställningen ej är av tillfällig karaktär.
Innan beslut fattas om större förändringar av gudstjänstordningen i Stora synagogan ska fullmäktige
beredas tillfälle att yttra sig.

Särskilda nämnder
17 § Fullmäktige ska tillsätta följande nämnder:
o
o
o
o

Prövningsnämnd för prövning av besvär över fastställd medlemsavgift och om anstånd,
nedskrivning och betalningsöverenskommelse ifråga om obetalda medlemsavgifter.
Valnämnd för förberedande och genomförande av val till fullmäktige,
Medlemsomröstning och för prövning av besvär över val.
Tolkningsnämnd som remissinstans för tolkning av Församlingens stadgar och för
förslag till ändring därav.
Revisionsnämnd som ska bestå av minst tre av fullmäktiges ledamöter samt
ekonomiansvarig. Revisonsnämnden ska samråda med Församlingens revisor inför den
årliga revisionen samt vara Församlingens organ för diskussion av viktigare revisions3

eller redovisningsfrågor. Revisionsnämnden utgör även en granskningsnämnd för
sakgranskning av Församlingens verksamhet. Revisionsnämnden ska lämna en rapport om
resultatet av granskningen till fullmäktige. Granskningsrapporten lämnas till styrelsen
senast vid utgången av månaden före fullmäktiges vårmöte.

Kallelse
18 § Kallelse till fullmäktigemöte ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas fullmäktiges
ledamöter samt kungöras på Församlingens hemsida eller på annat lämpligt sätt. I kallelsen ska anges
de ärenden som ska behandlas på mötet. Det förslag till dagordning som fogats till kallelsen ska läggas
fram för fullmäktiges godkännande. Fullmäktige får inte avgöra ett ärende som inte har tagits upp i
kallelsen såvida inte minst ¾ av de närvarande ledamöterna godkänner det.
Mötesordning och beslut
19 § Fullmäktiges ordförande leder fullmäktiges förhandlingar och ska ensam fatta beslut i
procedurfrågor. Under pågående sammanträde kan fullmäktiges ordförande besluta om tillfällig
ajournering.
20 § Fullmäktige är beslutför när minst elva ledamöter är närvarande. Då ordinarie ledamot inte är
närvarande kan ersättare inträda i dennes ställe. Har ersättare inträtt i ordinarie ledamots ställe kan
ersättaren inte ersättas av den ordinarie ledamoten.
21 § Fullmäktiges beslut utgörs av den mening som fått flest röster eller, vid lika röstetal genom
lottning.
22 § Vid fullmäktiges möten ska protokoll föras. Protokollet ska återge vad som förevarit och vilka
beslut som fattats. Ledamot av fullmäktige får reservera sig mot beslut. Reservation eller annat särskilt
yttrande som önskas intaget i protokollet, ska utformas skriftligt. Protokollet ska senast tre veckor
efter sammanträdet justeras av ordföranden och en av fullmäktige utsedd justeringsman, som ska vara
en av de närvarande ledamöterna.
Frågor
23 § Har ledamot senast tre veckor före fullmäktigemöte till Församlingens kansli lämnat skriftligt
avfattad fråga till styrelseledamot, ska frågan tas upp på föredragningslistan för mötet och vid
detsamma besvaras av styrelseledamoten.
Under pågående fullmäktigesammanträde får, med ordförandens medgivande, ledamot ställa kort fråga
till styrelsemedlem. Frågan ska om möjligt besvaras vid sammanträdet. Om frågan inte kan besvaras
vid sammanträdet ska den besvaras vid nästkommande sammanträde.

Bordläggning
24 § Begär minst en tredjedel av de närvarande fullmäktigeledamöterna bordläggning av ett ärende ska
ärendet uppskjutas till närmast följande sammanträde eller, om ärendet är brådskande, till ett extra
sammanträde. Samma ärende får inte bordläggas mer än en gång, om inte mer än hälften av
fullmäktiges ledamöter beslutar om förnyad bordläggning. För bordläggning av valärende krävs att
mer än hälften av närvarande ledamöter beslutar om det. Förnyad bordläggning av sådant ärende får
inte ske.
Misstroendeförklaring
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25 § Föreslår ledamot i fullmäktige att nya ledamöter ska väljas till styrelsen ska omröstning om
förslaget ske. Ett sådant förslag ska vara upptaget på dagordningen. Om minst elva ledamöter bifallit
förslaget ska nya ledamöter väljas för återstoden av mandatperioden. Fullmäktige kan också, om minst
elva ledamöter bifaller, besluta att frågan behandlas på ett extra fullmäktigemöte.
Denna paragraf är även tillämplig vid entledigande av enskild styrelseledamot.
Medlems rätt att inge motion
26 § Ledamot av fullmäktige, enskild styrelseledamot som inte är ledamot av fullmäktige och en
grupp om minst 15 församlingsmedlemmar, kan väcka förslag hos fullmäktige (motion). Motion ska
avfattas skriftligen och inlämnas till Församlingens kansli. Medlem eller grupp som ingett motion har
yttranderätt på mötet där motionen behandlas.
Ersättare för fullmäktigeledamot
27 § Avgår eller avlider ledamot i fullmäktige före valperiodens utgång, ska som ledamot av
fullmäktige den inträda som står närmast i tur på den lista på vilken den avlidne eller den avgående
valts. Finns ingen som på detta sätt kan inträda, ska platsen stå obesatt under återstoden av
mandatperioden.
Styrelsen
28 § Styrelsen ansvarar för Församlingens administration och förvaltningen av Församlingens
angelägenheter.
Styrelsen företräder Församlingen och tecknar dess firma. Styrelsen kan bemyndiga en
styrelseledamot, chefstjänstemannen eller annan att företräda Församlingen och teckna dess firma.
29 § Styrelseledamot ska vara medlem i Församlingen. Chefstjänstemannen samt tillsvidareanställd i
Församlingen får inte vara styrelseledamot.
Fullmäktiges ordförande ska kallas till styrelsens möten och har rätt att yttra sig på mötet.
Fullmäktigegrupp som har minst tre mandat i fullmäktige och som ej är representerad i styrelsen äger
rätt att utse en person att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. Detta gäller ej för den grupp som
fullmäktiges ordförande tillhör.
Chefstjänstemannen har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens sammanträden, om inte styrelsen
bestämmer annat.
Styrelsen kan adjungera ytterligare person till sig.
Styrelsens arbete
30 § Utöver vad som sägs i 12 § konstituerar styrelsen sig själv. En av ledamöterna utses till vice
ordförande.
Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder, ska vice
ordföranden träda in i ordförandens ställe.
Styrelsens ordförande ska tillse att beslut som fattats av fullmäktige och styrelsen verkställs.
31 § Styrelsen ska organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, och kan vid behov inrätta
kommittéer. Styrelsen ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen,
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chefstjänstemannen och de övriga organ som styrelsen inrättar. Styrelsens ansvar och
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på annan.
Styrelsen ska tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en
tillfredsställande kontroll.
32 § Styrelsen ska upprätta en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken fastställs av fullmäktige.
Styrelsen kan också fastställa arbetsordningar för olika församlingsorgan med undantag för
fullmäktige och för organ som fullmäktige tillsätter.
33 § Ordföranden ska se till att styrelsen sammanträder när så framgår av arbetsordningen eller det
behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om styrelseledamot eller chefstjänstemannen begär det.
Beslut
34 § Varje styrelseledamot äger en röst. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet
styrelseledamöter är närvarande.
35 § Som styrelsens beslut gäller den mening som fått flest röster och vid lika röstetal den mening som
ordföranden biträder.
36 § Protokoll ska föras över styrelsens sammanträden. Protokollet ska återge vad som förevarit och
vilka beslut som fattats. Protokollet ska undertecknas av den som varit protokollförare och justeras av
ordföranden. Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.
37 § Avgår eller avlider ledamot i styrelsen ska ny ledamot utses av fullmäktige för den återstående
mandatperioden. Valet ska äga rum vid det fullmäktigesammanträde som inträffar närmast efter
avgången.
Styrelseledamot som önskar avgå från sin befattning ska anmäla detta skriftligt till styrelsens
ordförande vilken snarast ska anmäla detta till fullmäktiges ordförande. Om styrelsens ordförande
önskar avgå anmäles detta till fullmäktiges ordförande. När styrelsens ordförande avgår inträder vice
ordföranden tills fullmäktige utser ny ordförande.

Chefstjänsteman
38 § För den löpande förvaltningen ska styrelsen utse en chefstjänsteman. Styrelsen meddelar
riktlinjer och anvisningar för denna. Chefstjänstemannen får också utan styrelsens föregående
bemyndigande vidta sådana åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av Församlingens
verksamhet är av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för
Församlingens verksamhet. I dylika fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna.
39 § Chefstjänstemannen ska sörja för att Församlingens bokföring fullgörs i överensstämmelse med
lag samt att även i övrigt Församlingens verksamhet följer tillämpliga lagar.
Jäv
40 § Ingen får närvara vid handläggning av fråga som rör talan mot honom/henne, hans/hennes
befrielse från skadeståndsansvar eller förpliktelse mot Församlingen. Ingen får heller närvara vid
handläggning av annan fråga om han/hon har ett väsentligt intresse som kan strida mot Församlingens.
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
Revision
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41 § Revisor ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till fullmäktiges ordinarie vårmöte.
Berättelsen bör överlämnas till Församlingens styrelse senast tre veckor före sammanträdet.
Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om huruvida årsredovisningen upprättats i
överensstämmelse med god redovisningssed. Finner revisor att balansräkningen eller resultaträkningen
inte bör fastställas, ska detta antecknas. Har revisor vid sin granskning funnit att åtgärd eller
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller
chefstjänstemannen till last, eller att en styrelseledamot eller chefstjänstemannen på annat sätt har
handlat i strid mot tillämplig lag eller mot Församlingens stadgar, ska det anmärkas i berättelsen.
Revisionsberättelsen ska även innehålla uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och chefstjänstemannen.
42 § Revisor ska kallas till och har rätt att närvara vid ordinarie vårmöte.
43 § Om minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det ska en minoritetsrevisor, föreslagen
av dessa, utses av fullmäktige. Minoritetsrevisorn ska delta i revisionen tillsammans med övriga
revisorer. Förslag om minoritetsrevisor kan framställas på ordinarie fullmäktigemöte eller på ett extra
fullmäktigemöte.
Offentlighet
44 § Fullmäktiges möten är offentliga för alla Församlingsmedlemmar.
Medlemmar har rätt att ta del av fullmäktiges och styrelsens justerade protokoll och underlaget för
besluten. Rätt för medlem att ta del av Församlingens övriga handlingar beslutas av kansliet.
Kansliet kan besluta om att handling inte ska utlämnas om så krävs för skydd av enskilds förhållande
av personlig eller ekonomisk natur, för att skydda Församlingens eller dess medlemmars säkerhet eller
för att skydda Församlingens förhållande till annan. Handlingen kan dock aldrig hållas hemlig för den
församlingsmedlem handlingen rör. Den som fått beslut om avslag på begäran om att få ta del av
handlingar kan skriftligen överklaga beslutet. Ett överklagande ställs till fullmäktige men ges in till
Församlingens kansli. Fullmäktige ska på närmast följande ordinarie möte ta ställning till
överklagandet ifråga.
Verksamhetsår
45 § Församlingens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.
Ändring av Församlingens stadgar
46 § Beslut att ändra Församlingens stadgar fattas av fullmäktige.
Beslutet ska fattas på två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum och på båda
mötena biträdas av minst 15 ledamöter .
Upplösning av Församlingen
47 § För upplösning av Församlingen krävs beslut av fullmäktiges samtliga ledamöter. I beslutet om
upplösning av Församlingen ska anges dels att Församlingens tillgångar ska användas till ett eller flera
bestämda ändamål, dels var det upplösta samfundets handlingar m.m. ska arkiveras. Medlem i
Församlingen har inte rätt till del i behållning eller egendom vid upplösning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS
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Valordningen skall beslutas av fullmäktige i särskild ordning. Nedanstående
valordning är ett arbetsdokument som bygger på nuvarande valordning.
Stadgegruppen har av tidsskäl inte kunnat presentera ett färdigt förslag till den 25
oktober 2012 utan återkommer vid en senare tidpunkt med ett förslag till fullmäktige
att ta ställning till.

Valordning Judiska Församlingen
Rösträtt
1 § Varje medlem, som under det år då val till fullmäktige skall äga rum, uppnår 18
års ålder har rösträtt vid val till fullmäktige. Varje medlem har en röst.
Medlem, som inte har betalt sin medlemsavgift för kalenderåret före valåret är
utesluten från rätten att rösta vid valet till fullmäktige. Medlem, som antagits under
valåret, men efter den 30 juni, eller som senast den 30 juni underlåtit att betala
förfallen medlemsavgift får inte heller delta i fullmäktigevalet. Vad som föreskrivs i
detta stycke om utebliven betalning av medlemsavgift, gäller dock inte om
medlemmen senast den 30 juni, valåret, träffat avtal med Församlingen om betalning
av förfallen medlemsavgift för kalenderåret före valåret. Belopp, som enligt avtalet
förfallit till betalning före den 15 augusti, skall ha erlagts.
2 § Medlem som saknar rösträtt därför att medlemsavgift inte betalats, åtnjuter inte
heller de övriga förmåner och rättigheter som tillkommer medlem.
Röstlängd
3 § Med ledning av Församlingens medlemsförteckning låter styrelsen före den 31
juli det år, då val av församlingsfullmäktige skall äga rum, upprätta en röstlängd över
Församlingens röstberättigade medlemmar. Längden skall hållas tillgänglig på
Församlingens kansli från och med den 1 augusti till och med den 15 samma månad.
Senast den 1 augusti skall medlemmarna ha fått information om att röstlängden är
tillgänglig.
Anmärkningar mot röstlängden skall skriftligen lämnas in till Församlingens kansli
senast den 15 augusti valåret. Notering om inkommen betalning skall betraktas som
anmärkning. Styrelsen skall pröva inkomna anmärkningar och därefter fastställa
röstlängden i dess helhet senast den 1 september. Styrelsen skall ur röstlängden låta
stryka den som efter längdens upprättande utträtt ur Församlingen eller avlidit.
Röstlängden gäller tills dess ny längd upprättas dock längst 1 år.
Valregler
4 § Val till församlingsfullmäktige äger rum den söndagen i oktober eller senast andra
söndagen i november månad som styrelsen bestämmer. Val skall fortgå under minst
åtta timmar i följd. Valet sker inför en av fullmäktige utsedd valnämnd, bestående av
tre ledamöter jämte tre ersättare. En av ledamöterna utses till ordförande. Denne bör
ha erfarenhet i fråga om valförrättning vid allmänna val. Kungörelse om val skall
anslås i församlingshuset, i Stockholms Judiska Center och införas i
församlingsutskick till medlemmarna senast den 1 augusti valåret. I kungörelsen skall
anges dag och tid för valet samt vallokal. Röstkort skall med allmän post utsändas till
varje röstberättigad medlem så snart som möjligt efter fastställande av röstlängd.
Valsedel
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5 § Vid valet skall användas valsedel av vitt papper av A6-format utan kännetecken.
Överst på valsedeln skall gruppbeteckningen stå och under den namnen på
gruppens kandidater. Namnen skall vara tydligt angivna. Vid varje namn skall finnas
en kryssruta. Namnen skall uppföras i följd, det ena under det andra och vara
numrerade i stigande ordning. De får utgöra högst dubbelt så många, som det antal
fullmäktigeledamöter, valet avser. Om en grupp har flera valsedlar får varje namn
endast förekomma på en valsedel inom gruppen. Väljaren skall lämna sin valsedel i
slutet valkuvert av fastställt slag till valförrättaren. Väljare får avge en särskild
personröst genom att i en kryssruta markera ett namn på valsedeln. Väljaren får
även lägga till ett namn efter alla tryckta namn och kryssa för detta. Finns mer än ett
förkryssat namn har endast namnet med lägsta numret erhållit en särskild
personröst. Formulär till kuvert och valsedelsförsändelse (valkuvert och ytterkuvert)
fastställs av styrelsen.
Gruppbeteckning
6 § Gruppbeteckning för grupp, som vill delta i församlingsvalet, skall anmälas till
kansliet senast i april det år församlingsvalet skall äga rum.
Sådan anmälan behövs inte om gruppen deltagit i det närmast föregående
församlingsvalet under samma gruppbeteckning. Anmälan av gruppbeteckning skall
vara undertecknad av minst 25 röstberättigade medlemmar i Församlingen. Önskar
grupp som deltagit i det närmast föregående församlingsvalet ändra gruppbeteckning
skall anmälan om detta lämnas undertecknad av gruppens samtliga valda
fullmäktigeledamöter. Gruppbeteckningen får inte uppvisa sådan likhet med redan
anmäld gruppbeteckning att förväxling kan uppstå.
Styrelsen avgör om anmäld gruppbeteckning kan godkännas och för register över
godkända beteckningar.
Röstning i vallokal
7 § När väljare kommer till vallokalen erhåller denne ett valkuvert av fastställt slag.
På avskild plats lägger väljaren sin valsedel i kuvertet och lämnar det till
valförrättaren. Endast en valsedel får läggas i kuvertet.
Valförrättaren kontrollerar mot röstlängden att väljaren är röstberättigad och prickar
av väljaren i längden när kuvertet läggs i valurnan.
8 § Vid röstning i vallokal med valsedelsförsändelse, kontrollerar valförrättaren att
försändelsen upprättats enligt bestämmelserna i §. Är så icke fallet, lämnar
förrättaren tillbaka det felaktiga kuvertet; någon anteckning i röstlängden görs inte.
Är valförsändelsen av fastställt slag och utan anmärkning kontrollerar valförrättaren
mot röstlängden att väljaren är röstberättigad och om detta är fallet öppnas
ytterkuvertet. Är valkuvertet utan anmärkning prickar valförrättaren av väljaren i
röstlängden i särskild ordning och lägger valkuvertet i valurnan.
Finns anmärkning mot ytter- eller valkuvert skall valförrättaren återlämna hela
valförsändelsen utan avprickning i röstlängden och utan anteckning i protokollet.
Poströstning
9 § Röstberättigad kan avlämna valsedel genom försändelse med allmän post.
Valsedelsförsändelse med post får användas så snart röstberättigad erhållit röstkort
och skall vara inkommen till Församlingens kansli senast vid den tidpunkt då kansliet
stänger sista arbetsdagen före valet. Vid poströstning skall användas fastställda
valkuvert och ytterkuvert. Kuverten tillhandahålles av församlingen. Poströstande
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skall själv frivilligt lägga sin valsedel i ett valkuvert och tillsluta det. En förklaring att
det gått till på detta sätt avges av väljaren såsom sanningsförsäkran genom egen
underskrift på röstkortet. Valkuvertet och röstkortet läggs in i ytterkuvertet som skall
tillslutas av väljaren.
Innan valurnorna öppnas och rösträkningen påbörjas skall valförsändelser
avlämnade med allmän post granskas och kontrolleras mot röstlängden av
valnämnden. Om ytterkuvertet inte är av fastställt slag eller annan anmärkning kan
riktas mot detta underkänns valförsändelsen. Ytterkuvertet med däri inneslutet kuvert
med valsedel lämnas oöppnat. Skäl till anmärkning kan vara att ytterkuvertet har
blivit öppnat efter tillslutandet, att det finns flera ytterkuvert från samma väljare, att
röstkort saknas, att föreskriven förklaring av väljaren inte är korrekt samt att väljaren
även röstat i vallokalen. I sistnämnda fall anses röstningen i vallokalen som gällande.
Är ytterkuvertet korrekt öppnar valförrättaren detta. Innehåller det ett valkuvert, som
är utan anmärkning, prickar valförrättaren av väljaren i röstlängden i särskild ordning
och lägger valkuvertet i valurnan. Finns anmärkning mot valsedelsförsändelse med
avseende på ytter- eller valkuvert skall valförsändelsen inte inverka på valet och
anteckning skall göras i protokollet med angivande av skälet till underkännandet. Vid
flera valsedlar med samma gruppbeteckning i ett valkuvert skall en av dessa
godkännas och räknas gruppen tillgodo. Skiljer sig valsedlarna i ett sådant fall åt i
fråga om kandidatnamn eller de särskilda personrösterna, skall namnen på sedlarna
anses obefintliga.
Röstsammanräkning och protokoll
10 § När vallokalen stängts för röstning och de som då är närvarande i vallokalen fått
tillfälle att lämna sina valsedlar samt valsedelsförsändelser granskats och öppnats
förklarar valnämndens ordförande röstningen avslutad. Härefter öppnar valnämnden
valurnorna och preliminär och slutlig röstsammanräkning verkställs. All
röstsammanräkning skall ske inför öppna dörrar. Valnämnden skall föra protokoll
över rösträkningen. Protokollet skall undertecknas av samtliga närvarande ledamöter
i nämnden. I protokollet antecknas varje grupps röstetal. Dessutom antecknas
röstvärdet för de olika valsedlarna inom grupperna och antalet avgivna särskilda
personröster för varje valsedel och namn.
Rösträkning
11 § De avgivna valsedlarna ordnas efter gruppbeteckning, så att sedlar med samma
beteckning bildar en grupp. Inom varje grupp skall bestämmas ordningen mellan
namnen på gruppens valsedlar i den utsträckning som erfordras för utseendet av det
antal personer valet avser. Har ett namn på en valsedel erhållit minst 40 särskilda
personröster samt minst 2 % av samtliga i valet avgivna röster blir detta namn det
första i ordningen på valsedeln, före namnet med numret 1 på samma valsedel. Har
två namn på en valsedel vardera erhållit minst 40 särskilda personröster dock minst
2 % av samtliga i valet avgivna röster blir båda de första namnen på valsedeln och
så vidare. Rangordningen av dem som erhållit tillräckligt antal särskilda personröster
för att erhålla första placering bestäms enligt antalet särskilda personröster varje
namn erhållit. Vid mandatfördelningen inom gruppen gäller varje valsedel som en
röst på varje namn som upptagits på valsedeln. Sedan ordningen inom varje valsedel
fastställts med hänsynstagande till särskilda personröster, fördelas mandaten inom
gruppen mellan namnen på gruppens valsedlar enligt erhållet röstvärde.
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12 § Mellan valsedelsgrupper fördelas fullmäktigeplatserna så att de en efter en
tilldelas den grupp som uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet är lika
med gruppens rösttal, så länge gruppen ännu icke tilldelats någon plats. Därefter
beräknas jämförelsetalet, så att gruppens rösttal delas med ett tal som motsvarar
antalet till gruppen tilldelade platser ökat med 1. Har någon erhållit platser från två
grupper, skall vid beräkning av antalet platser vardera platsen anses som en halv
plats. Har någon erhållit plats från tre grupper, skall varje plats anses som en
tredjedelsplats och så vidare efter samma grund. Har en grupp fått så många platser
som finns på gruppens valsedlar, är den utesluten från vidare jämförelse. Vid lika
rösttal eller jämförelsetal skall, där så erfordras, skiljas genom lottning. Därefter
fördelas platserna inom gruppen under iakttagande av den fastställda ordningen
mellan namnen på gruppens valsedlar.
13 § Sedan ordinarie fullmäktige utsetts, skall en ersättare per påbörjat tretal från
varje grupp utses. För fullmäktiges ordförande utses – utöver vad nyss sagts – en
särskild ersättare som tas från samma grupp som ordföranden tillhör. Föreligger två
eller fler listor för samma grupp tas i första hand ersättare från den lista som
ledamoten tillhör. Om detta inte går enligt tretalsprincipen, tas ersättare från annan
lista med samma gruppbeteckning.
14 § Vid röstsammanräkningens slut läggs godkända och underkända valsedlar i var
sitt omslag, som förses med Församlingens sigill. Valsedlarna skall förvaras tills dess
valet har vunnit laga kraft, eller i händelse av överklagande, tills överklagandet
prövats.
Besvär över val
15 § Den medlem som anser att valet inte genomförts enligt bestämmelserna i
stadgarna kan skriftligen överklaga valet hos valnämnden. Överklagandet skall
ställas till styrelsen och ges in till Församlingens kansli senast åttonde dagen efter
det utgången av valet blivit kungjort i föreskriven ordning. Valnämnden skall
skyndsamt pröva och avgöra överklagandet. Beslutar valnämnden att någon, som
blivit vald, rätteligen inte borde ha valts, skall valet i den delen upphävas och annan
istället förklaras vara vald till församlingsfullmäktige. Styrelsen skall genast
underrätta både den ledamot som skilts från uppdraget och den som förklarats vald,
genom att tillställa envar av dem transumt av valnämndens protokoll över
handläggning och beslut med anledning av överklagandet.
Upphävs hela valet, skall styrelsen snarast besluta om nytt val för den tid, som det
upphävda valet avsåg eller den del därav som återstår när upphävandet skedde.
Kungörelse av valresultat
16 § Utgången av valet skall kungöras genom anslag i församlingshuset och i
Stockholms Judiska Center samt införas i församlingsutskick till medlemmarna.
Dessutom skall varje vid valet utsedd ledamot av fullmäktige genom styrelsens
försorg ofördröjligen tillställas transumt av protokollet över rösträkningen.
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