
Morsa 1833 

ÅRSBERETNING FOR 09.03.2020 – 15.3.2021 

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 består i hovedsak av medlemskontingent og deltakeravgift for arrangementer. Det 

er også 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 

Foreningsverv for 2020 
Styret fikk på årsmøte 2020 følgende sammensetningen: 

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 ble gjort for 2 år. 

Revisor    Magnar Nilsen  Gjenvalg 

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

Valgkomité: Annemor Larsen, Unn Asbjørnsen og Unni Buer. 

Medlemskap, styre og aktiviteter. 
Det er pr 31.12.2020 registrert 410 betalende medlemmer. I tillegg kommer 8 

æresmedlemmer – totalt 418. 

Styrearbeid.  
Alle styreverv er ulønnet. Styret har siden årsmøtet avholdt 6 møter, noe færre enn ellers pga. 

koronarestriksjonene. Årlig samarbeidsmøte med Arcus ble avholdt i februar. 

En rekke aktiviteter måtte dessverre avlyses grunnet korona. Styret har blant annet arbeidet 

med bl.a. følgende: 

- Medlemsverving og medlemspleie/-informasjon 

- Bruk av Facebook og hjemmesider til kommunikasjon med medlemmene. 

- Grunnet svært redusert aktivitet har støttet til kulturelle aktiviteter fra Arcus uteblitt dette året. 

Iht tidligere retningslinjer er styret optimistisk mtp fremtidig støtte når aktivitetene igjen 

kommer i gang. Samarbeidet med Arcus fungerer svært godt, og 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.  

http://www.morsa1833.no/


 

 

- Samarbeidet med de to sistnevnte venneforeningene om medlemskveldene siste torsdag i 

måneden – men som dessverre utgikk denne perioden. 

- Planlagt årets Morsavandring, både på opprinnelig dato og på utsatt dato – men denne ble 

dessverre ikke gjennomført i år – for første gang. 

- Jubileumsfest ble planlagt som et stort arrangement for alle medlemmer og inviterte gjester, 

men situasjonen tilsa et sterkt nedskalert arrangement. Imidlertid ble det en særdeles hyggelig 

markering på By- og industrimuseet for ca. 30 spesielt inviterte gjester med mat, drikke og 

musikk. Ordfører hilste – pr. video – mens foreningen mottok «personlig hyllest» fra blant 

andre Arcus, Moss 2020, museet, Mosseølets venner og Mossefossens venner. 

Medlemsaktiviteter, representasjon og deltakelser: 
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. Antall gjennomførte arrangementer i 

jubileumsåret ble som kjent i stor grad dessverre avlyst eller utsatt, men noen blir gjennomført 

i 2021. 

Norske Akevitters Venner. Morsa har ingen formell tilknytning til NAV, men foreningene 

inviterer hverandre gjensidig til sine arrangementer hvis det er ledig plass. 

Andre aktiviteter. 
Styret har valgt å skille ut noen arbeidsoppgaver knyttet til medlemsregister, 

kontingentinnkreving, publisering og teknisk vedlikehold av våre nettsider. Foreningen 

betaler for disse tjenestene og avlaster ved det de øvrige styremedlemmer i stor grad. 

Økonomi 
Økonomien i foreningen har vært stabil god, noe som både sikrer våre medlemsarrangementer 

og at vi fortsatt kan holde en svært lav medlemskontingent.  

Salg av Morsa Aquavit: 
Morsa Jubileumsaquavit 2020 var så populær at den allerede var utsolgt da jubileumsåret 

startet. Imidlertid har den tradisjonelle Morsa Aquavit hevdet seg godt blant akevitter som har 

stedstilknytning. Som resultat av strenge reiserestriksjoner har Vinmonopolet hatt en kraftig 

økning i sitt salg, noe også Morsa har nytt godt av. Konkurransen i markedet er imidlertid 

ekstremt stor, og nye akevitter dukker omtrent opp månedlig. 

 

Moss, 20. februar 2020 

Jørn Ramberg Ellen Schei Pongo Jan Bekkevold 

President Visepresident Skattmester 
 

Kirsten Aasen Erik Sagflaat Gunhild Stranden 

1. styremedlem  2. styremedlem Kjøkemester 
 

Birgitte Veidahl Andre V. Johansen 

Munnskjenk Skriver 


