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ÅRSMØTE I MORSA 1833 
MANDAG 9. MARS KL. 18:33  

PÅ MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM 
 
Innkalling til årsmøte er sendt alle medlemmer i januar sammen med medlemsinformasjon 
og kontingentbetaling for 2020. 
 
Vedlagt finnes årsberetning, handlingsplan, budsjett og forslag til valg. Regnskapet blir 
utlevert på møtet. Det foreligger ingen forslag til årsmøtet. 
 

Agenda: 

1. Åpning/Konstituering. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokollen.   

2. Årsberetning (se vedlagte) 

3. Regnskap (fremlegges på møtet) 

4. Handlingsprogram 2019/20 (se vedlagte forslag) 

5. Forslag (ingen forslag fremmet) 

6. Budsjett (se vedlagte) 

7. Valg (forslag til valg, se vedlagte) 

Etter de formelle postene vil først Knut Funderud ha en kort orientering om gullsporen. 

Deretter er det som vanlig en enkel servering med noe fast føde samt Mosseøl og Morsa. 

Beslutninger fattes med alminnelig flertall.  

 
 
Styret 
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VENNEFORENINGEN MORSA 1833 

ÅRSBERETNING FOR 11.03.2019 – 09.03.2020 

1. Generelt 

Venneforeningen ble stiftet 4 november 2000 da Morsa-akevitten – bygget på originalresepten fra 
den Gernerske karveakevitt  av 1833 – ble relansert. Foreningen er registrert i 
Brønnøysundregistrene og har egne vedtekter. 

Inntektene av medlemskontingent, deltakeravgift for arrangementer. Noe overskudd på 
salg av bøker, glass og andre effekter samt støtte til kulturelle aktiviteter fra Arcus ASA. 

Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no 

2. Foreningsverv for 2019 

Styret fikk på årsmøte 2019 følgende sammensetningen: 

President  Jørn Ramberg  Enstemmig valgt 
Visepresident Lewi Solli  Ikke på valg 
1. styremedlem Kirsten Aasen  ikke på valg 
2. styremedlem Erik Sagflaat  Enstemmig valgt 
Skattmester Jan Bekkevold Enstemmig valgt 
Skriver  Unn Asbjørnsen Ikke på valg 
Kjøkemester Peter von Ubisch Ikke på valg 
Munnskjenk Birgitte Veidahl Enstemmig valgt 

Ovenstående valg ble gjort for 2 år. 

Revisor   Magnar Nilsen  Gjenvalgt 

Arrangementskomité: Denne oppnevnes av styret og har varierende antall medlemmer. 

Valgkomité: Styret har etter fullmakt fra årsmøtet oppnevnt følgende personer til 
valgkomité: Annemor Larsen, Kjellaug Nakkim og Unni Buer. 

3. Medlemskap, styre og aktiviteter. 

Det er pr 31.12.2019 registrert 460 betalende medlemmer. I tillegg kommer 8 
æresmedlemmer – totalt 468. 

3.1 Styrearbeid.  

Alle styreverv er ulønnet. Styret har siden årsmøtet avholdt 9 møter. I tillegg har det vært 
avholdt evalueringsmøte etter Morsavandringen, arbeidsmøter med gammelt og nytt styre 
og møter med arrangementskomité. Årlig samarbeidsmøte med Arcus ble avholdt i januar. 

Styret har ellers deltatt på en rekke aktiviteter, og har arbeidet med bl.a. følgende: 

- Medlemsverving og medlemspleie/-informasjon 



 

- Arbeid med flaskedesign og etikett til Morsa Jubileumsaquavit, samt planer for 
lansering av akevitten. 

- Bruk av Facebook og hjemmesider til kommunikasjon med medlemmene. 
- Forhandlet og avtalt med Arcus om støtte til arrangementer i tråd med tidligere 

retningslinjer. Samarbeidet med Arcus fungerer svært godt, og det har vært flere møter 
med disse. Foreningens arbeid fremheves som et eksempel til etterfølgelse for andre «i 
bransjen». 

- Fulgt opp samarbeid med Moss by-  og industrimuseum, Mosseølets Venner og 
Mossefossens Venner.  

- Samarbeidet med de to sistnevnte venneforeningene om medlemskveldene siste 
torsdag i måneden på Microbryggeriet.  

- Avduket Morsas jubileumsgave – plakaten som viser brenneribyen Moss. Avdukingen 
skjedde 2 november 2019, se punkt 3.2.  

- Planlagt og gjennomført årets Morsavandring, se 3.2. 
- En delegasjon fra Morsa 1833 besøkte Slottet og overleverte flaskene med Morsa 

jubileumsakevitt nr 001 og 002. Takkebrev fra Slottet ble mottatt 25. november 2019. 
 

3.2 Medlemsaktiviteter, representasjon og deltakelser: 

Morsavandringen 2019. Årets vandring ble en meget vellykket vandring med start på 
Verksplassen, «mellomlanding» på Storebro med åpen demningen, Kong Haakons 
Plass og videre til Basartaket. Vandring endte opp i Gernergaarden/Moss Bryggeri. 
183 deltok på vandringen. 

Lansering av Morsa Jubileumsaquavit. På et eget arrangement på Mikro’n 2. 
november 2019 ble Morsas Jubileumsaquavit lansert. Medlemmer og inviterte gjester 
koste seg med de edle dråpene, litt fingermat og underholdning med byens desidert 
største lokalpatriot Ole Jacob Lindberg. Akevittambassadør Atle Minothi fra Arcus 
deltok på arrangementet og overleverte flaske nr 0001-0006 til foreningen. 

Sponsor Moss 2020. Morsa 1833 valgte å gå inn som bronsesponsor for byjubileet 
(Moss 300 år). Dette har skaffet oss nye og verdifulle kontaktpunkter, og Morsa er å 
finne på publikasjoner og nettsider i forbindelse med jubileet. Det var med stor stolthet 
av varaordfører Tor Petter Ekroll kunne delta i avdukingen av skiltet som viser hvor 
brenneriene i Moss lå på 1800-tallet. I sin takketale nevnte han at det ble satt stor pris 
på den innsatsen som Morsa 1833 gjør for å dokumentere og synliggjøre byens 
historie. 

Medlemskvelder. Det er avholdt 7 slike kvelder i 2019. Ansvar for tema på disse 
kveldene går på omgang, og Morsa 1833 har hatt ansvaret for 3 av disse. Av temaer på 
våre kvelder nevner vi blant annet akevitten i ny forkledning med Atle Minothi fra 
Norske Akevitters Venner og juleakevittens historie med vår egen president. 

Turist i egen by. Stand i gågaten. Stor aktivitet og nye medlemmer vervet. 

Mossedagene. Stand i gågaten. Stor aktivitet og nye medlemmer vervet. 

Moss i Sentrum. Morsa deltok med vanlig Morsa-akevitt ved lanseringen av 
jubileumsvin og -øl. 



 

Medlemstur til Arcus. Det var stor interesse for deltakelse på turen til Arcus som 
gikk 8. november – større enn vi hadde plass for. Som vanlig var det en vellykket og 
smakfull tur. 38 medlemmer deltok på turen. 

Tur til Egge Gård.  7 september ble det arrangert tur til Egge Gård. 34 medlemmer 
deltok på en meget smakfull og interessant tur. 

Grüne Woche. Også i januar 2020 ble messen besøkt av 2 medlemmer fra styret i regi 
av Morsa. I tillegg hadde noen medlemmer tatt turen til messen i egen regi. Det ble 
knyttet verdifulle kontakter med andre deler av mat- og drikkebransjen. 

Norske Akevitters Venner. Morsa har ingen formell tilknytning til NAV, men 
foreningene inviterer hverandre gjensidig til sine arrangementer hvis det er ledig plass. 

Det er holdt flere foredrag. Foreningen Norden, Odd Fellow, Vinklubben Cave de 
Grønli er blant foreningene som har hatt besøk i perioden. 

3.3 Andre aktiviteter. 
Vedlikehold av medlemsregisteret, spesielt med oppdatering av postadresser og e-
postadresser – krever kontinuerlig arbeid. Styret har valgt å skille ut noen 
arbeidsoppgaver knyttet til medlemsregister, kontingentinnkreving, publisering  og 
teknisk vedlikehold av våre nettsider. Foreningen betaler for disse tjenestene. 
 
 

4. Økonomi 

Økonomien i foreningen har vært stabil god., noe som både sikrer våre 
medlemsarrangementer og at vi fortsatt kan holde lav medlemskontingent. 

Salg av Morsa Aquavit: 

Konkurransen i markedet er fortsatt meget stor, Morsa Aqavit hevder seg likevel godt med 
akevitter som har tilknytning der den er den 3. mest solgte akevitten, bare slått i volum av 
Drammen og Røros. Både Bergen, Gudbrandsdalen og Lillestrøm ligger bak oss på 
salgsstatistikken. 

 

Moss, 24. februar 2020 

Morsa 1833 – Venneforeningen av 4 november 2000 

Jørn Ramberg Lewi Solli  Jan Bekkevold 
President Visepresident  Skattmester 
 

Kirsten Aasen Erik Sagflaat  Peter von Ubisch 
1.styremedlem  2.styremedlem  Kjøkemester 
 

Birgitte Veidahl Unn Asbjørnsen 
Munnskjenk Skriver 
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MORSA - HANDLINGSPLAN FOR 2020/21 
 

Arbeidet med å opprettholde og øke omverdenens kjennskap til Morsa og byens historie er alltid den 
viktigste saken.   Samarbeidet med Moss By- og Industrimuseum, Mosseølets venner og Mossefossens 
venner er en viktig del av foreningens arbeide for å bidra til dette. I en tid med stadig økende tilbud og 
sterkere konkurranse på akevittfronten er det avgjørende å bidra til at Morsa-salget ligger på et så høyt nivå 
som mulig. 
For å gjøre det attraktivt å være medlem vil styret arbeide for interessante tilbud og aktiviteter til foreningens 
medlemmer. Dette gjerne i samråd med andre leverandører av mat, drikke og kulturhistorie.  
 

Generelle medlemsaktiviteter: 

 Som offisiell sponsor av Moss 2020 være en aktiv og synlig bidragsyter under byjubileet. 

 Fortsette samarbeidet med andre foreninger og instanser og med overlappende interesser, som for 
eksempel Moss by- og industrimuseum, Selskabet til Moss Bys Vel, Mossefossens Venner, Mosseølets 
Venner, Norske Akevitters Venner og Moss Historielag.  

 Være en god samarbeidspartner for «Moss i sentrum». 

 Tilby medlemsekskursjoner til relevante kultur-, mat- og drikkedestinasjoner. 

 Foredrag om foreningen og brennerihistorien. 

 Kultursosiale arrangementer - herunder Morsavandringen. 

 Deltagelse på relevante messer og øvrige nettverk i nære og fjerne strøk. 

 Tilby effekter og produkter for medlemmene. 

 Medlemsrekruttering, medlemspleie. 

 Rette aktiviteten mot yngre, potensielle medlemmer. 

 Arbeide for øket kjennskap til og aktivitet på foreningens Facebook- og hjemmeside. 

 Arbeide for tilfredsstillende støtte til foreningens aktiviteter og virksomhet bl.a. fra Arcus. 

 Arbeide for et høyest mulig salg av Morsa i Norge. 

 Arbeide for spesielle tappinger av Morsa ved spesielle anledninger. 

Enkeltsaker i 2020/2021: 

 Fortsette med månedlige medlemskvelder i samarbeid med Mosseølets venner og Mossefossens 
Venner.. 

 Arrangere medlemstur til Atlungstad brenneri 18. april. 

 Arrangere «Turist i egen by» i samarbeid med Moss i sentrum, Mosseølets Venner og Mossefossens 
venner 9. mai. 

 Arrangere "Morsavandring" den første lørdagen i juni med spesielt historisk tilsnitt. 

 Arrangere «Morsalangs» i samarbeid med Moss i sentrum og andre foreninger 15. august. 

 Arrangere jubileumsfest for medlemmene 26. september 2020. 

 Arrangere medlemstur til Arcus i november. 

 Markere 20-årsdagen for foreningens stiftelse 4. november. 

 Starte planleggingen av «Morsa Jubileumsaquavit 2025». 

 Utvikle en egen signaturcocktail med Morsa som ingrediens og arbeide for at den presenteres på flest 
mulig av egne arrangementer og på byens serveringssteder. 

 Delta med stand, salg og medlemsverving under aktuelle arrangementer i og utenfor Moss, f.eks. 
Mossedagene, evt. mat- og drikkemesser og evt. andre aktuelle arrangementer.  

 Delta på og bruke matmessen Grüne Woche i Berlin som et viktig kontaktforum – enten som 
medlemstilbud eller internt i styret. 

 Sørge for tilstrekkelig lager og salg av gode akevittglass - Morsa-glassene fra Riedel. 

 Fortsette salg av et interessant sett av Morsa-effekter til medlemmer og andre.  

 Øke aktiviteten for å invitere oss selv til foredrag og kåserier om Moss' byhistorie og Morsa. 

Styret i Morsa 1833 

Venneforeningen av 4.11.2000 



Morsa 1833 - BUDSJETT FOR 2020 (forslag til årsmøtet):

Regnskapskonto

Medlemskontingent 90 000 92 000,00      

Salgsinntekter 1 000 1 400,00        

Arrangementstøtte 24 500 18 300,00      

Salgsinntekter GLASS 20 000 19 600,00      

Diverse inntekter 0 888,00           

Innkjøp av GLASS 60 000 -                   

Innkjøp av effekter 0 -                   

Medlemsaktiviteter 50 000 37 533,36       

PR, markedsføring 20 000 23 776,82       

Møtelokaler museet 2 800 -                   

Øvrige møteutgifter 13 500 14 508,50       

Forretningsførsel 20 000 20 000,00       

Diverse utgifter 8 000 42 755,30       

Totalt 135 500 174 300 132 188,00 138 573,98

Driftsresultat -38 800 -6 385,98       

Avsatt til jubileum i 2020; 100 000           

Disponering av avsetninger til 2020 - brukt i 2019:

Bronsesponsor 25 000              

Lanseringsarrangement 2 895                

Skilt 20 160              

Til rest avsatt 2020: 51 945              

Til disposisjon (omløpsmidler) per 31.12.2019:

114 718,02  

Budsjett 2020

INNTEKTER   UTGIFTER Regnskap 2019
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Årsmøtet 2020 – forslag til valg 

 

President Jørn Ramberg Ikke på valg 

Visepresident Ellen Schei Pongo NY 

1. styremedlem Kirsten Aasen Gjenvalg 

2. styremedlem Erik Sagflaat Ikke på valg 

Skattmester Jan Bekkevold Ikke på valg 

Skriver Andre V. Johansen NY 

Kjøkemester Gunhild Stranden NY 

Munnskjenk Birgitte Veidahl Ikke på valg 

Ovenstående valg gjelder for 2 år. 

Revisor  Magnar Nilsen  Gjenvalg 

 

Mvh Valgkomiteen 

Annemor Larsen, Kjellaug Nakkim og Unni Buer. 

 

Forslag til Valgkomité frem til ordinært årsmøte 2021: 

Forslag legges frem på årsmøtet. 

Valgene gjelder for 1 år. 


