
 

  

Hjärtligt välkomna till en spännande SAST-höst! 
Efter en lyckad första Sommarpub i SAST regi och välbehövlig semester välkomnar vi till höstens 
möten! Läs ner nedan från arbetsgrupen Nya mötesformer om allt spännande som händer i höst!  
 
OBS att vi bytt datum och lokal för vårt sista möte i år Q4, läs mer till vänster och på vår 
hemsida. www.sast.se. 

IT-lösningar 

Information från arbetsgruppen Nya 

mötesformer:  
Som vi hoppas att alla läste i förra nyhetsbrevet så 
har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att jobba fram 
nya mötesformer. Det första mycket lyckade (av 
kommentarerna att döma ☺) resultatet av detta var 
SAST’s först sommarpub/mingel som hölls 26/6 på 
Blekholmen. Enligt god SAST tradition var också 
minglet ”fullsatt”. 
Styrelsen har nu beslutat att fortsätta på den inslagna 
vägen och vi kommer därför närmast att arrangera en 
höstpub/mingel, sannolikt någon gång efter Q3, mer 
info om detta kommer senare. 
Nästa steg under konceptet ’nya möteformer’ kommer 
att bli ett SIG-möte (Special Interest Group) under 
hösten. Detta första SIG-möte arrangeras av 
styrelsen, sedan är tanken att vilken SAST-medlem 
som helst som brinner för något inom test skall kunna 
driva fram ett sådant arrangemang med vårt stöd vad 
gäller det praktiska runt omkring själva innehållet 
(t.ex. lokal och sponsring). Rent konkret är tanken att 
detta skall vara någon typ av after-work möte. Själva 
mötesformen kan variera alltifrån workshop, peer-
conference, föredrag, utbildning osv. Antalet 
mötesdeltagare kommer att vara begränsat alltefter 
lokal och mötesform, men kanske typiskt landa 
någonstans runt 25-70 personer. Tanken är också att 
här skall finnas möjlighet att djupdyka ner i något 
testområde, betydligt djupare än vad vi normalt gör 
under våra Q-möten. 
Så ifall DU brinner för något speciellt inom test 
(säkerhet, autotest, testledning, användbarhet, 
statistisk testning, osv) och vill driva ett SIG-möte om 
detta så hör av dig till någon av oss i arbetsgruppen! 
Mvh, 
Claes, Jagge & Ylva 
claes at sast.se, jagge at sast.se, ylva at sast.se 

 

Nästa möte Q3: 2012-09-13- FULLSATT  
Tema: Test av standardsystem 
Programbeskrivning och approach är upplagd 
på vår hemsida och vi kommer inom kort att 
publicera föreläsare och ämnen.  
 
Har Ni frågor eller vill bidra med något, vänligen 
kontakta oss: 
Susanne Öberg-Carlsson  (susanne at sast.se) - 
Mötesansvarig 
Henrik Rylander (henrik at sast.se) - Talaransvarig  
Hans Larsson (hans at sast.se)  - Anmälningar 
Hans-Gunnar Leytman (hans-gunnar at sast.se) - 
Sponsring  
Huvudsponsor: 

  
 
 
Q4:  2012-11-22 
Tema: Säkerhetstester 
För första gången handlar ett SAST-möte om 
säkerhetstester. I korta drag handlar 
säkerhetstester om att garantera att system 
skyddar sina data och bibehåller sin tilltänkta 
funktionalitet.  
SAST och dess talare kommer att beröra 
säkerhetskoncept såsom Authorization, 
Confidentiality , Integrity samt metoder för att 
genomföra säkerhetstester. 
 
Om du har några förslag på tal och talare så 
kontakta de ansvariga för mötet. 
Magnus Lindblom (magnus at sast.se) - 
Mötesansvarig 
Jagannath Tammeleht (jagge at sast.se) - Frågor om 
talare 
Hans Larsson (hans at sast.se  
Hans-Gunnar Leytman (hans-gunnar at sast.se) - 
Frågor om sponsorer 

V ik t ig  in fo  om Q4 – nyt t  

datum och ny l oka l !  

Datum:  22 november  

Loka l :  Svenska 

F i lm ins t i tu te t ,  F i lmhuset  

på Borgvägen 1 -5 ,  Gärdet  

Vi har i styrelsen beslutat att prova 

en annan lokal för vårt sista möte i 

år, Q4.  Läs mer nedan. 

 

 

Arbetsg ruppen loka ler  

Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp 

med för att hitta ändamålsenliga 

och större lokaler för våra SAST-

möten. Syftet är att tillgodose det 

alltmer växande intresset från 

medlemmar och sponsorer som vi 

ser som mycket positivt.  Gruppen 

har lagt ned ett stort arbete och 

inventerat Stockholms innerstad 

och närområden. Slutsatsen blev 

att det finns väldigt få stora lokaler 

som kan rymma fler än det antal 

deltagare och sponsorer som vi 

kan ta emot idag. Vi hade vårt 

senaste styrelsemöte i Filmhuset 

och ser nu fram emot  att hålla 

sista mötet för i år i Filmhuset, 

filmens och filmstjärnornas hus på 

Gärdet. 

Vi gör ett  provbyte och ser gärna 

att ni deltagare och sponsorer är 

med och utvärderar. 

SAST Nyhetsbrev juni 2012 
  SAST Nyhetsbrev augusti 2012                    

  (www.sast.se) 

http://www.sqs-nordic.com/
mailto:claes%20at%20sast.se
mailto:jagge%20at%20sast.se
mailto:ylva@sast.se


 

 

Malin Hedell , sekr i SAST Värmland meddelar: 
 
Nästa möte Q3 sker fredagen den 7/9 kl. 08.00-10.00 med 
Sogeti som sponsor. 
Mer info kommer, talarna är inte helt spikade ännu, mer info 
kommer att publiceras på hemsidan www.sast.se. 
 
Q4 hålls den 2 november. Värd sökes, hör av dig till styrelsen. 
SAST Värmland når du på mail: varmland at sast.se 

Q-MÖTEN 

Stockho lm 

Q3 2012-09 -13  

Q4 2012-11 -22 (nyt t  datum)  

 

Värm land  

Q3 2012-09 -07  

Q4 2012-11 -02  

 

Öresund  

Mer  in f o  kommer 

 

Väs t  

Q3 2012-10 -03  

Q4 2012-11 -28  

 

 _________________________________________________________________________ 
SAST styrelse i Stockholm – vad jobbar vi med förutom Q-möten? 
Förutom att arrangera fyra heldagskonferenser per år, vilket är ett mycket roligt, spännande och 

tidskrävande arbete för många av oss i styrelsen så jobbar vi även med en del andra frågor. En del av 

våra beslutade aktiviteter finns redan nämnda i brevet, såsom lokalfrågan och nya mötesformer. Där 

har vi kommit en bra bit framåt och är på väg. Förutom detta arbetar vi bl a med att hitta en enklare 

administrativ lösning på anmälningsrutinen vid Q-möten och vidhängande ekonomi- och 

redovisningstjänst. Detta arbete är idag mycket tidskrävande för vår kassör och ekonomiansvarige.  

Allt arbete vi gör i styrelsen är ideellt på vår fritid och måste vara dimensionerat därefter. 

Vill du som medlem bidra eller bistå på något sätt i SAST arbete hör gärna av dig!  

Läs mer om hur du når oss på www.sast.se, vill du få kontakt med oss kan du hitta våra mailadresser 
på vår hemsida. 

 

Välkomna till en spännande höst i SAST! 
Hälsningar från SAST styrelse 
genom Lisbeth Beijner, ordförande 
 
 
 
 
 

 SAST Väst 

Nästa möte Q3 infaller 19/9, 17:30 med Sogeti 
som sponsror 

Styrelsen för SAST Öresund:  
Ordförande: Roger Zingmark 
Vice ordförande: Peter Bengtsson 
Sekreterare: Johan Tejle 
Kassör: Ola Svensson 
Medlemsansvarig: Manuchehr Pourlotfi 
Webbansvarig: Jan Svensson 
Social Mediaansvarig: Wasfa Kanwal 
Sponsoransvariga: Katjana Brandt och Jaime Gomez 
Alcaraz 
Övriga styrelsemedlemmar: 
Martin Norström, Sladjana Jarnerö, Anna Hoff 
 
SAST Öresund når du på mail: oresund at sast.se 
. 

 SAST Värmland 

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

 SAST Öresund 

Styrelsen för SAST Väst  
Ordförande: Niloofar Varayan 
Ordförande: Staffan Iverstam 
Jasmine Lotfinia 
Jonas Ahnstedt 
Sponsoransvarig; Klaus Andersson 
Staffan Johannson 
Per Sundvall 
Bengt Augustsson 
Marcus Ohlin 
 
SAST Väst når du på vast at sast.se eller via 
http://groups.google.com/group/sastvast-forum-om-test 
 
 

http://groups.google.com/group/sastvast-forum-om-test
http://www.sast.se/
http://www.sast.se/

