
Medlemsansökan

Efternamn ..................................................................................  Förnamn .........................................................................................

Hebreiskt namn .........................................................................  Flicknamn .......................................................................................

Personnummer ..........................................................................  Civilstånd ........................................................................................

Adress ........................................................................................  Postadress......................................................................................

Tel dagtid ...................................................................................  Tel kväll ...........................................................................................

Mobil ..........................................................................................  E-post ..............................................................................................

Kryssa i rutan om du INTE vill få församlingens veckobrev per e-post  o   Ditt namn kommer att publiceras i Tachles under 
nya medlemmar. Om du INTE vill få ditt namn publicerat sätt ett kryss i rutan. o

Jag har tagit del av stadgan (finns på www.jfst.se) för Judiska Församlingen och har vetskap om vilka rättigheter/skyldighe-
ter denna ger. Medlemskapet medför en medlemsavgift som årligen fastställs av församlingens fullmäktigekollegium. Se 
vidare information på nästa sida. Härmed ansöker jag om medlemskap i Judiska Församlingen i Stockholm.

Datum och namnunderskrift .................................................................................................................................................

Kompletterande uppgifter

Judisk mor ja    nej

Efternamn  ........................................................................ Förnamn............................................................................................

Hebreiskt namn  ........................................................................

Judisk far ja    nej

Efternamn  ........................................................................ Förnamn.........................................................................................

Hebreiskt namn  ........................................................................

Judisk maka/make      ja    nej

Efternamn  ........................................................................ Förnamn............................................................................................

Hebreiskt namn  ........................................................................ Personnummer .................................................................................

Judisk partner ja    nej

Efternamn  ........................................................................ Förnamn............................................................................................

Hebreiskt namn  ........................................................................ Personnummer .................................................................................

Konvertit

Konverterat för rabbin .............................................................. År och församling .............................................................................

Viktig information på baksidan av blanketten
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INFORMATION
Uppgifterna i denna ansökan kommer att används av Judiska församlingen i dess medlemsregister för adressering  
och beräkning av medlemsavgift enligt församlingsstadgans kap 2 §§ 5–8 (se utdrag nedan).
Vi ber Dig notera att Judiska församlingens definition av vem som är jude ur medlemsperspektiv är skilt från  
definitionen av vem som i religiöst hänseende betraktas som jude.
Medlemskap medför således inte automatiskt fulla religiösa rättigheter. I Stockholm reglerar varje synagoga vad 
som gäller. Vad som äger giltighet i Stockholm godkänns dock inte automatiskt i den judiska världen.
Konverteringar gjorda av t.ex. konservativa rabbiner är inte godkända av överrabbinatet i Israel eller i ortodoxa 
församlingar/synagogor.

Till medlem kan den upptas som:
• är son/dotter till judisk mor eller far
• har konverterat för erkänd rabbin

Till associerad medlem kan den upptas som:
• inte uppfyller ovan kriterier men som är sammanboende/gift med medlem i församlingen
Vid frågor om ovanstående kontakta Judiska församlingen på tel 08-587 858 23, e-post: medlemsavgifter@jfst.se

UTDRAG UT FÖRSAMLIGENS STADGA §§ 1-5
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 verksamhetsom-
råde kan bli medlem i Församlingen. Även annan sådan person, bosatt utanför verksamhetsområdet, kan antas 
som medlem. 
Den som är gift eller sambo med en medlem kan efter ansökan erhålla associerat medlemskap i församlingen 
(partnermedlemskap).  Sådan medlem har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem, dock inte 
rösträtt i val till fullmäktige och är inte valbar till fullmäktige eller styrelse.  Om sådan medlem konverterar till 
judendomen enligt vad som sägs i § 2 övergår medlemskapet automatiskt till ett ordinarie medlemskap.
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. 

Besöksadress Wahrendorffsgatan 3 B • Postadress Box 7427, 103 91 Stockholm

Telefon 08-587 858 00 • Fax 08-587 858 58 • info@jfst.se • www.jfst.se


