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Testare! 
 
 
Detta nyhetsbrev handlar om verksamhetsplanen för 2013, SAST Örebros första möte, den nya 
styrelsen och innehåller en förfrågan om talare till Q3 i Stockholm.  
 

 

 
Stockholm Q2 2013-04-18 tema: Acceptanstest (OBS! Fullbokat) 
 
Hjärtligt välkomna till årets andra Q-möte med tema acceptanstest! 
Läs om agendan och vad dagen kommer att innehålla på vår hemsida: www.sast.se  
 
Om du har frågor kontakta gärna: 
 
Pablo Garcia, mötesansvarig (pablo@sast.se)  
Henrik Rylander  (henrik@sast.se) 
Hans Larsson  (hans@sast.se)  
Hans-Gunnar Leytman (hans-gunnar@sast.se) 
 
 
Huvudsponsor: 
 

 
 
http://www.sqs.com/en/se  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm Q3 2013-09-12 tema: Internationellt 

 

Q3 kommer att handla om det växande internationella inslaget inom test. Vill du prata om detta 
eller har du förslag på talare så kontakt mötesarrangörerna. Några frågor vi tänker oss att 
avhandla under den dagen är: 
 
Hur påverkas rollen som testare/testledare i organisationer med internationella relationer? Finns 
det vissa testområden som passar bättre eller sämre för utkontraktering till andra länder och 
språk? Hur hanteras testmiljöer och säkerhetsaspekterna? Hur beställer man? Vad har 
forskarvärlden kommit fram till?  
 
Lisbeth Beijner, mötesansvarig (lisbeth@sast.se) 
Susanne Öberg Carlsson (susanne@sast.se) 
Pelle Israelsson   (pelle@sast.se) 
Henrik Rylander   (henrik@sast.se) 
 
 
 

 

 

OBS! 

Stockholm Q2 –2013-04-18  

 i Bonniers Konferenscenter 

Torsgatan 21, Stockholm 

 

  SAST Nyhetsbrev april 2013                          

  (www.sast.se) 
 
 
 

 

 

Hälsningar styrelsen genom 

Magnus Lindblom, 

Ordförande 
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Årsmötet och ny styrelse 
 

Årsmötet 21 februari 2013 

På årsmötet presenterades 2012 års verksamhet och 
resultat- och balansräkningarna fastställdes. Stämman beslöt 
att anta något justerade stadgar enligt något justerat förslag 
och valde ny styrelse. 
 
_________________________________________________ 

 

 
Ny styrelse 
Den nya styrelsen består av: 
 
Magnus Lindblom , ordförande 
Henrik Rylander, vice ordförande 
Gun Ström Hagenfeldt, kassör 
Lisbeth Beijner, sekreterare 
Hans-Gunnar Leytman, sponsoransvarig 
Claes Richárd, webbmaster 
Gustav Lindberg, ledamot 
Hans Larsson, ledamot 
Pablo Garcia, ledamot  
Susanne Öberg Carlsson, ledamot 
Jonas Hermansson, ledamot 
Jagannath Tammeleht, ledamot 
Jörgen Damberg, ledamot 
Pelle Israelsson, ledamot 

 
Jörgen Damberg är ny ledamot och arbetade tidigare i SAST 
styrelse 2006-2011. Jörgen är en verbalt begåvad, teknisk 
testentusiast anställd på Claremont. 
 
Pelle Israelsson är ny ledamot och jobbar som 
utbildningsledare vid Nackademin som bl a anordnar kurser 
för blivande testare. 
 
Annette Westling och Ylva Ocklind slutförde sina 
respektive mandatperioder och ställde inte upp för omval i år.  
Gerson Almeida avgick ur styrelsen på egna begäran, då 
han vistas i Brasilien under lång tid. Jag vill tacka Annette, 
Ylva och Gerson för deras insats i styrelsen. 
 
Lisbeth Beijner avgick på årsmötet som styrelsens 
ordförande efter fem år i den styrelserollen. Lisbeth har under 
dessa år arbetat långt över tusen timmar ideellt för att bidra 
till SAST och testsverige. SAST har numera över 5 000 
medlemmar, anordnar möten och konferenser på fem orter i 
Sverige där de fyra årliga heldagskonferenserna i Stockholm 
de senaste åren alltid varit fullsatta (= 250 deltagare). Som 
nytillträdd ordförande vill jag tacka Lisbeth för hennes stora 
insats som ordförande och samtidigt uttrycka min glädje över 
att hon fortsätter i styrelsen nu i rollen som sekreterare. 
 
Slutligen några ord om er nye styrelseordförande. Jag heter 
Magnus Lindblom och har arbetat med test sedan 1999, bl a 
som teststrateg och testchef på SEB 2007-2011, som konsult 
och ansvarar idag för testverksamheten på Connectas 
koncernbolag Tarento. Jag har jobbat i SAST styrelse sedan 
2007 och efter fem år som vice ordförande är jag nu sedan i 
februari 2013 ordförande.  
 
 

SAST planerade verksamhet under 2013-2014 
 
Styrelsen har beslutat att permanenta försöket med Speciella 
IntresseGrupper (SIG). Claes Richárd, Jagannath Tammeleht 
och Hans-Gunnar Leytman ansvarar för att underlätta för alla oss 
medlemmar som vill anordna ett mindre möte kring något 
specialintresse inom test. Det senaste mötet i januari handlade 
om testledning med ett 70-tal deltagare under lättare former. 
Nästa möte kommer att vara en mingelpub innan midsommar. 
 
Vi ska modernisera vår hemsida vilket Jagannath Tammeleht 
ansvarar för. Om du har synpunkter på detta så kontakta honom. 
 
För att kunna hantera SAST ökade antal medlemmar och 
deltagare vid mötena har vi lagt ut delar av administrationen 
på ett externt bolag, vilket finansieras inom ramen för befintlig 
verksamhet.  
 
Eftersom vi haft fullsatt på varje möte i ett par års tid och 
eftersom det upplevts som något trångt på minglet har vi prövat 
under 2012 att anordna ett Q-möte i en annan lokal än 
Bonnierhuset, nämligen på Filmhuset. Vi kan komma att pröva 
fler lokaler innan vi hittat formerna för våra nya och större Q-
möten och det är därför extra viktigt att du är uppmärksam på 
exakt i vilken lokal som det möte du ska gå på hålls i. 
 
___________________________________________________ 
 
 
 

 
Lisbeth Beijner överlämnar ”klubban” till  

nye ordförande Magnus Lindblom. 
 
 

http://www.sast.se/
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Q1 – SAST Örebro 
 
20 mars 2013 hölls det första mötet för SAST Örebro som 
nybildad förening. Man höll till i Transportstyrelsens lokaler och 
ett tjugotal personer slöt upp klockan tre för fika och mingel 
innan föreläsningarna.  
 
SAST Örebros styrelse presenterade sig och målen för 
föreningen vilket är att sprida kunskap om test och närliggande 
områden utifrån våra egna erfarenheter. Med på mötet fanns 
även några kravanalytiker, designers och effektkartläggare. 
Dessa områden som har nära koppling till test vill vi gärna ha 
med på kommande möten både som deltagare och talare för att 
bättre förstå de människor vi jobbar med. 
 
Tomas Dahlman från Sweco berättade om testledningen av de 
nya EU-direktiv som införts för körkortsregistret. Tack vare en 
stor insats av personer med verksamhetskunskap och stöd med 
automatisering lyckades man nå målet.  
 
Efter en kort paus äntrade Andreas Ström scenen. Han 
berättade hur de infört sessionsbaserad testledning - SBTM - på 
ett stort spelbolag. Man införde ett helt nytt arbetssätt där 
testfall byttes mot charters och mätetal i antal testfall byttes mot 
teamets gemensamma bedömning av i vilket skick varje del var. 
Det nya arbetssättet för test passade bra med den Scrum-
baserade utvecklingsmetoden man införde. En kombination av 
utforskande tester och väl genomförda enhetstester av 
utvecklarna gjorde att produkten utvecklades stabilt i många år. 
 
Vi genomför alla presentationer peer conference style vilket 
innebär att minst halva tiden är vikt åt diskussioner med 
deltagarna. Diskussionerna styrs av kort och modereras. 
 
Välkomna på nästa möte 30 maj 2013 i Sogetis lokaler vid 
järnvägsstationen i Örebro. Information om talare kommer 
under april. 
 
SAST Örebro når du på: orebro@sast.se   

 

KOMMANDE Q-MÖTEN 

 

S tockho lm 

Q2 2013 -04-18  

Q3 2013 -09-12  

Q4 2013 -11-14  

 

Loka la  fö ren ingar :  

Örebro  

Q2 2013 -05-30  

 

Värmland  

Mer  in fo  kommer  på  

hems idan  

 

Öresund  

Mer  in fo  kommer  på  

hems idan  

 

Väs t  

Mer  in fo  kommer  på  

hems idan  
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 SAST Väst 

 

SAST Öresund når du på: oresund@sast.se  

. 

 SAST Örebro 

Nyheter från våra lokala SAST- föreningar  
(läs mer på www.sast.se) 

 

 SAST Öresund 

SAST Väst når du på: vast@sast.se  
eller via 
http://groups.google.com/group/sastvast-forum-om-test 
 

 

  

  

  

  

  

  

 

 SAST Värmland 

   

SAST Värmland når du på:  
 
SAST Värmland @ Compare: 
http://www.compare.se/natverk/sast-varmland  
SAST Värmland @ LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/groups/SAST-V%C3%A4rmland-
4694171  
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