Medlemsansökan
 Aktivt medlemskap* Anhörigmedlemskap*  Passivt medlemskap*
Förnamn

medlemskap Efternamn

Namn som ogift (om annat)

Hebreiskt namn
(om ni vet det)

Civilstånd

Personnummer

gift ogift registr.partnerskap Sambo

Adress

Postnr och postadress

Tel
Mobilnr

E-postadress

Folkbokförd i
kommun
Tidigare medlem i judisk församling i:

Jag har tagit del av stadgarna för Judiska församlingen i Malmö och är införstådd med vilka
rättigheter/skyldigheter som följer med medlemskapet. Medlemskapet medför en medlems
avgift som årligen fastställs av församlingsstyrelsen. Se vidare information på nästa sida.
Datum

Namnunderskrift (Vårdnadshavare ansöker för barn under 18 år)
Undertecknad som har fyllt 12 år lämnar härmed mitt samtycke

Kompletterande uppgifter:
Judisk mor

Ja 

Nej 

Judisk far

Ja 

Nej 

B ifogar intyg om konvertering

Ja 

Nej 

Bifogar intyg som styrker min judiska identitet

Ja 

Nej 

Efternamn

Förnamn

Hebreiskt namn (om ni vet)

Efternamn

Förnamn

Hebreiskt namn (om ni vet)

Uppgifter om min make/maka/sammanboende/registrerade partner: Judisk Ja 
Efternamn

Förnamn

Hebreiskt namn

Personnummer

Välkommen som medlem!

Nej 

* S e förklarande information på baksidan av blanketten

Kamrergatan 11, 211 56 Malmö. Tel: 040-611 84 60, 040-611 88 60. Fax: 040-23 44 69. info@jfm.se • www.jfm.se

Information
Uppgifter i denna ansökan kommer att användas av församlingen inom ramen för dess verksamhet. Personuppgiftslagen (PUL) kräver att du ge ditt samtycke till att vi får använda uppgifterna för sådant ändamål. Din
underskrift innebär att du lämnar sådant samtycke. Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt
register om dig och även att begära rättelse av dessa.

Utdrag ur församlingens stadgar kapitel 2 Medlemskap
§ 1 Aktivt medlemskap
Var och en som är bosatt inom församlingens område och har en judisk mor eller judisk far eller den som har
konverterat till judendomen kan bli medlem efter skriftlig ansökan.
Även den som i övrigt uppfyller medlemskriteriet men är bosatt utanför församlingens område kan efter särskild prövning av styrelsen beviljas aktivt medlemskap.
Medlem som inte är bosatt i Sverige kan efter anmälan till församlingen beviljas fortsatt aktivt medlemskap
under maximalt fem år. Närmare villkor regleras under kapitlet Församlingsavgifter.
§ 2 Passivt medlemskap i församlingen
Tidigare aktiv medlem som inte längre är bosatt inom församlingens område kan efter ansökan beviljas passivt medlemskap. Med passivt medlemskap avses medlemskap som inte ger annan rätt än tillgång till
information.
§ 4 Anhörigmedlemskap
Den som inte uppfyller bestämmelserna för aktivt medlemskap i församlingen enligt detta kapitel § 1 kan
beviljas anhörigmedlemskap i församlingen. Förutsättningen är att den anhörige är gift eller ingått partnerskap
med en aktiv medlem i församlingen. Anhörigmedlemskapet upphör om den aktive medlemmen utträder eller
utesluts ur församlingen men påverkas inte om denne avlider.

Utdrag ur församlingens stadgar kapitel 6 Församlingsavgifter
Församlingsavgiften utgörs av en procentsats av medlemmens debiteringsunderlag, vilket är summan av
medlemmens senast fastställda taxerade förvärvsinkomst med tillägg eller avdrag för inkomst av kapital.
Dock ska alltid erläggas en lägsta församlingsavgift. Medlem vars förvärvsinkomst beskattas med
tillämpning av det nordiska skatteavtalet debiteras i stället församlingsavgift med belopp som beslutas
årligen. Församlingspresidiet kan besluta om en övre gräns för församlingsavgiften. Denna gräns kan vara
olika för hushåll med en medlemsberättigad respektive två medlemsberättigade. Till sistnämnda hushåll
räknas sambor som båda är församlingsmedlemmar och som kan styrka sitt samboförhållande.

Särskilda föreskrifter för sökande som fyllt 55 år
Enligt regler för Judiska Begravningssällskapet Chevra Kadisha i Malmö gäller karenstid enligt följande; ”För
den, som vid fyllda 55 års ålder var bosatt inom församlingens område utan att vara medlem i församlingen,
gäller en karenstid motsvarande skillnaden i åldern vid inträdet och 55 år, För den, som bosatt sig inom församlingens område efter fyllda 55 år, gäller en karenstid motsvarande skillnaden i åldern vid inträdet och åldern vid bosättningstillfället. Karenstiden begränsas till 10 år.” (Chevra Kadisha 2011-02-28)

För församlingens noteringar
Händelse
Inkommen den
Godkänd som medlem
Välkomstbrev
Ansökan till synagogorna

Datum

Protokoll §

Signatur

Till
Synagogorna inom
Judiska församlingen i Malmö
Kamrergatan 11
211 56 MALMÖ
E-post: info@jfm.se

www.jfm.se

Tel: 040-611 84 60
Välkommen med din ansökan om medlemskap i synagoga. Du måste vara medlem i Judiska
församlingen i Malmö för att bli medlem i en synagoga. Du kan välja att vara medlem i en eller båda
synagogorna. Medlemskap i en synagoga innebär ingen extra avgift/kostnad. Medlemskap i en
synagoga är inte obligatoriskt.

Ansökan om medlemskap i Malmö Ortodoxa Synagoga
 Härmed ansöker jag om medlemskap i Malmö Ortodoxa Synagoga. Jag uppfyller villkoret att
medlem ska vara född av judisk mor eller konverterad enligt ortodox Halacha. Uppfyllda
medlemskriterier berättigar till synagogans religiösa tjänster.
Sökande vars mor konverterat.
Min mor har konverterat enligt ortodox Halacha. Ja  Nej 
Datum

Namnunderskrift (Vårdnadshavare ansöker för ban under 18 år)
Undertecknad som har fyllt 12 år lämnar härmed mitt samtycke

Ansökan om medlemskap i Egalitära Synagogan i Malmö
 Härmed ansöker jag om medlemskap i Egalitära Synagogan i Malmö. Jag uppfyller villkoret att
medlem ska vara född av judisk mor eller ha en judisk far eller ha konverterat till judendomen. För
rätt till alla religiösa tjänster ska medlem vara född av judisk mor eller konverterad till judendomen.
Datum

Namnunderskrift (Vårdnadshavare ansöker för barn under 18 år)
Undertecknad som har fyllt 12 år lämnar härmed mitt samtycke

 Jag väljer att inte vara medlem i någon synagoga

