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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MORSA 1833 

TIRSAG 29. MARS KL. 18:33  

DRUIDEGÅRDEN, FOSSEN 9 

 

I tråd med foreningens vedtekter innkalles herved til ordinært årsmøte 2022. Årsmøte skal avholdes 
innen utgangen av første kvartal hvert år, og skal kunngjøres eller varsles medlemmene skriftlig minst 
to uker på forhånd. Vi viser her til informasjon sendt medlemmene 21. februar 2022.  

Kun personlig møtende medlemmer som har betalt årets kontingent har stemmerett. Beslutninger 
fattes med alminnelig flertall. 

Etter de formelle postene vil Gunnar Walter Richter Johansen holde et kåseri over et selvvalgt 

tema. Vi får også besøk av Sanggruppa 12-13 som vil underholde med lystig korsang. 

Det blir som vanlig en enkel servering med noe fast føde samt Mosseøl og Morsa. På grunn av 

serveringen ønsker vi en påmelding dersom du ønsker å delta på årsmøtet. Send slik påmelding 

til post@morsa1833.no eller SMS/telefon til vår skattmester Jan Bekkevold 901 38 239. 

Påmeldingsfrist: 25. mars. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 21. mars. Eventuelle 

forslag kan sendes på e-post til post@morsa1833.no.  

Dagsorden: 

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

– Årsberetning (se vedlagte) 

– Regnskap (fremlegges på møtet) 

– Handlingsprogram 2022/23 (se vedlagte forslag) 

– Forslag  

– Budsjett (fremlegges på møtet) 

– Valg 

Styret 
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ÅRSBERETNING FOR 15.3.2021 – 29.3.2022 

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 Anora ASA. Ytterligere informasjon finnes på hjemmesiden www.morsa1833.no  

Foreningsverv for 2021 
Styret fikk på årsmøtet 2021 følgende sammensetningen:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Valgkomité: Kirsten Aasen 

Det er jobbet mye i perioden med å få folk til valgkomité og kandidater til styreverv. 
 

Medlemskap, styre og aktiviteter 

Pr 31.12.2021 har foreningen 417 medlemmer, herunder 8 æresmedlemmer. 

Styrearbeid 

Alle styreverv er ulønnet. Styret har siden årsmøtet avholdt 9 møter, noe færre enn ellers pga. 
koronarestriksjonene. Årets samarbeidsmøte med Anora ble avholdt i april på Teams.  

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

- Medlemsverving og medlemspleie/-informasjon  
- Bruk av Facebook og hjemmesider til kommunikasjon med medlemmene.  
- Grunnet svært redusert aktivitet har støtte til kulturelle aktiviteter fra Anora uteblitt dette 

året. I henhold til tidligere retningslinjer er styret optimistisk med tanke på fremtidig støtte 
når aktivitetene igjen kommer i gang. Samarbeidet med Anora 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.   

- Samarbeidet med de to sistnevnte venneforeningene om medlemskveldene siste torsdag i 
måneden – men som dessverre utgikk denne perioden.  

President    Jørn Ramberg   Gjenvalg  
Visepresident   Ellen Schei Pongo  Ikke på valg 
1. styremedlem   Kirsten Aasen   Ikke på valg  
2. styremedlem   Erik Sagflaat   Gjenvalg  
Skattmester    Jan Bekkevold  Ikke på valg 
Skriver     Andre V. Johansen  Ikke på valg 
Kjøkemester    Gunhild Stranden  Ikke på valg 
Munnskjenk    Birgitte Veidahl 
Ovenstående valg ble gjort for 2 år.  

Gjenvalg  

Revisor      Magnar Nilsen   Gjenvalg  



- Planlagt årets Morsavandring, både på opprinnelig dato og på utsatt dato – men denne ble 
dessverre ikke gjennomført i 2021 – for andre år på rad.  

 

Medlemsaktiviteter, representasjon og deltakelser 
Digital akevittsmaking med Atle Minothi fra Anora ble vellykket avholdt 28. mai 2021 

Morsalangs ble avholdt i slutten av august 2021. Her var vi med på planlegging og vi hadde 
stand under arrangementet ved gamle Moss Bryggeri. Her var det ca 800 deltakere som så oss. 
Det ble noen nye medlemmer i foreningen.  

Tur til Atlungstad Brenneri  9.10.21. 31 deltakere som fikk en flott omvisning, mat og drikke. 

Med løs jakke gjennom spritbyen Moss ble avholdt 28.10.2021. Her var vi også sterkt inne i 
bildet ved at vårt styremedlem Erik Sagflaat, æresmedlemmene Per Arild Simonsen og Torill 
Wyller, sammen med Ole Eide bidro med fortellinger og informasjon om hvordan Morsa 
Aquavit ble til. 

Tur til Anora ble gjennomført 19.11.2021. 26 deltakere ble med bussen til Anora hvor det ble 
servert en AT (akevitt og tonic) før omvisning og deilig mat. 

Digital akevittsmaking av juleakevitt med Anora. Gjennomført 02.12.2021. 

Medlemsaften ble endelig avholdt på Knutepunktet Vertshus den 27.01.2022 sammen med 
Mosseølets Venner og Mossefossens Venner. Det var foredrag ved Finn-Erik Blakstad fra Ekeby 
Gårdsbryggeri. 

Medlemsaften ble avholdt igjen 24.02.2022 på Knutepunktet Vertshus. Med bistand fra Jan 
Kronborg kåserte Oddvar Aasen om huset vi var i, Kjellerødgården, og om bygningene rundt, 
blant annet Kong Carl Johans Hospital og Nyquistgården. 

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 
Vi følger med i utviklingen av salg av Morsa Aquavit. I tallene for 2021 mener vi fortsatt å 
kunne se effekten av Morsa Jubileumsaquavit som ble lansert helt på tampen av 2019. Vi må 
likevel registrere en liten nedgang sammenlignet med 2020. 

 Moss, 29.03.2022 

 

Jørn Ramberg  Ellen Schei Pongo Jan Bekkevold  Birgitte Veidahl  

President  
  

 

Visepresident Skattmester  Munnskjenk  

Kirsten Aasen  Erik Sagflaat Gunhild Stranden  Andre V. Johansen  

1. styremedlem   2. styremedlem Kjøkemester  Skriver  
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MORSA - HANDLINGSPROGRAM FOR 2022/23 
 

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: 

 Etter byjubileet i 2020, fortsatt være en aktiv og synlig bidragsyter i bybildet 

 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 Anora, tidl. Arcus. 

 Arbeide for et høyest mulig salg av Morsa i Norge 

 Arbeide for spesielle tappinger av Morsa ved spesielle anledninger 

Enkeltsaker i 2022-23: 

 Etter nedstenging og koronarestriksjoner, arbeide for et så aktivt foreningsarbeide som mulig i tiden 
fremover 

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

 Arrangere medlemstur til et relevant utfluktsmål 

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

 Arrangere medlemstur til Anora/Arcus i november  

 Fortsette 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.  

 Stand på aktuelle steder rettet spesielt mot verving av nye medlemmer. 

 Delta på og bruke matmessen Grüne Woche i Berlin i 2023 som et viktig kontaktforum – enten som 
medlemstilbud eller internt i styret. 

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

 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 


