
           Juni, 2022 

Sommerhilsen fra Moss Industri- og Næringsforening  

Året så langt har vært krevende for mange. Krig, konflikt og ustabilitet gjør at vi vet det er bedrifter 

som sliter. Vi vet også at andre bedrifter har tidenes omsetning. Bildet er sammensatt, situasjonen 

er urolig og uforutsigbar. I tillegg har vi miljøproblemer, klimakrise og uro i arbeidslivet. Her har vi 

samlet noen lenker som kanskje kan gjøre deg litt mer opplyst, litt klokere: 

 

https://www.nho.no/publikasjoner/kvartdalsrapporter/2022/okonomisk-overblikk-222/  

https://civita.no/podcast/krigen-i-ukraina-og-konsekvensene-for-energi-og-klima/  

https://www.dn.no/arbeidsliv/streik/fly/wideroe/nho-luftfart-leder-det-er-blodig-urettferdig/2-1-

1241598  

https://naturvernforbundet.no/ferie-og-fritid/category3464.html  

https://bellona.no/nyheter/klima/2022-06-jeg-er-dritt-lei  

 

Takk til medlemmene – og varmt velkommen til nye 

Jeg vil takke hvert enkelt medlem for at Foreningen har fått inn all kontingent som ble fakturert i 

mars. Tusen takk! Samtidig vil jeg få lov til å ønske nye medlemmer velkommen: 

 

• Forsikringsverket AS https://www.forsikringsverket.no/  

• Storybold AS https://www.storybold.no/  

• Personlig medlem Homeira Kielland-Lund  

 

Høsten 2022 

Vi legger opp til stor aktivitet til høsten. Medlemsmøtene er grunnstammen i foreningens virke. Nytt 

til høsten blir at vi prøver ut frokostmøte i samarbeid med og sponset av DnB.  

I 2022 er det 75 år siden Moss Industri- og Næringsforening ble etablert. Fødselsdagen markerer vi i 

oktober. Til medlemsmøtet denne dagen inviterer vi medlemmene med ektefelle/ledsager. Vi håper 

riktig mange vil bruke den muligheten. Som før blir alle arrangement invitert til minst to uker før 

møtedagen. Jubileumsmøtet inviteres til ekstra tidlig. Her velger vi likevel å informere om tema og 

aktører. Og husk: Alle møter avholdes på Hotel Refsnes Gods, Jeløy – Moss, om ikke annet opplyses. 

Vi ankommer ved 16-tiden, spiser medlemsmiddag kl. 16.30 og så har vi faglig møte kl. 17.30 – 

19.30. Om ikke annet opplyses. 

30.08.22:  

Bærekraft og finans. Aktører: Sparebank1 Østfold Akershus og Svea Bank. 
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27.09.22:  

Bedriftspresentasjoner; Abacus IT, KAMS og Ideco AS. 

29.09.22:  

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen om «Meg som leder»! Tid: Kl. 17.30 – 19.30. Kun møte, ikke 

medlemsmiddag denne dagen. Forhåndspåmelding gjelder. Antall påmeldte per dato: 92. Pris: Kr. 

100 til dekning av lokalleie og kaffe. Deltageravgift faktureres senere. 

25.10.22:  

Jubileumsmarkering 1: Frokostmøte med DNB, Lilleeng Høyden. Kl. 07.30 – 10.00. Aktuelle tema. 

Begrenset deltagerantall. Først til mølla … Gratis. 

25.10.22:  

Jubileumsmarkering 2: Medlemsmøte og middag med blant annet ansvarlig redaktør og 

administrerende direktør Gunnar Stavrum, Mediehuset Nettavisen. Stavrum vil komme med innspill 

og fraspark om relevante, aktuelle tema som peker fremover. Tidligere industrileder og sjette 

generasjon eier av M. Peterson & Søn Moss, Erik Mollatt og ektefelle Lise Mollatt vil fortelle om 

hvordan det var da å være toppleder, og da å være bakspiller! Widar Salbuvik tar først og fremst for 

seg foreningens tilblivelse. I tillegg er det mulig at vi får noen mer overordnede betraktninger. Og så 

blir det middag, med litt fest i seg. Og kanskje en tale eller to? Som vanlig begynner vi kl. 16-tiden og 

så spiser vi denne dagen tilslutt, ved 19-tiden. Og hvem vet? Kan hende blir det også overraskelser! 

29.11.22: Robin Kamark – en internasjonal toppleder som er tilbake i Moss!  

 

Våren 2022 

Vi gjennomførte to arrangement i februar, og så ett de påfølgende måneder. Totalt fem møter. 

Forsvarsjefens møte ble utsatt på grunn av krigen i Europa. Vi er takknemlige for at det møtet er 

berammet på nytt torsdag 29. september. Også dette møtet holdes på Hotel Refsnes Gods, men det 

blir kun møte torsdag 29. september. Det begynner kl. 17.30 og avsluttes, som før, innen kl. 19.30. 

Påmelding påkrevet. Per nå er 92 påmeldte. Ønsker du å stå på venteliste? Ta kontakt med 

ebw@mossindustriforening.no  

 

Strategiplanen til Moss Industri- og Næringsforening MIN 

Strategiplanen til MIN gjelder. Her kommer det tydelig frem at foreningen har følgende hovedsaker: 

Næringsvennlige kommuner, arealer, rekruttering og samferdsel. Planen gjelder ut året. Dersom jeg 

skal si hva jeg tror, ligger det an til en videreføring av planen. Vi har mye ugjort, derfor er det lite 

hensiktsmessig å lage nye planer, før eksisterende er realisert. Enig? Styret drøfter saken til høsten. 

* 

På vegne av Styret i Moss Industri- og Næringsforening MIN ønsker jeg alle en fin sommer. Samtidig 

håper jeg å se dere på medlemsarrangementene til høsten! Velkommen! 

Ellen B. Wickstrand (sign.)  
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