
 

 

Tack för ett fantastiskt 2012! 
Stort tack till alla våra sponsorer som gör det möjligt att arrangera våra Q-möten!  
2012 har varit ett fantastiskt år på många sätt! I Stockholm har vi haft fullbokade möten hela året, 
nya teman, två pubkvällar, ett SIG-möte (Special Interest Group) och provat en ny lokal. 
En ny lokal förening är under bildande i Örebro. De har haft sitt första möte i november. Vi önskar 
dem lycka till! SAST Öresund lockade runt 70 st deltagare till sitt sista möte i år, vilket är fantastiskt!  
 
 

                     
  

 
 
 

IT-lösningar 

 
10 januari Meetup ”Att sälja in 
testledning” 
Plats, tid, anmälan; Se vår hemsida www.sast.se 
Som ett led i vårt arbete att testa nya mötesformer 
kommer nästa Meetup vara en kombination av 
barhäng samt vilda diskussioner runt testledning. 
Denna gång har vi ett gäng dedikerade testledare 
(Katrine Ölund, Jenny Danelius, Fredrik Rydberg, 
Maija Iittiläinen-Loontiens, Johan Bergström och 
Fredrik Lind) som kommer att fylla mötet med 
innehåll medan vi i styrelsen ordnar lokal samt det 
praktiska. Upplägget ser ut som följer; 
Först en övergripande presentation runt kvällens 
ämen samt frågeställningar runt dessa. Sedan 
arbete i mindre fokusgrupper runt följande tre 
delområden; 
1. Testledarens roll i Agila världen 
2. Hur säljer man in test/testledning tidigt i 
projekten samt hur bidrar vi då bäst? 
3. Test med fokus på ledning och kommunikation 
Vi hoppas på en givande kväll där deltagarna 
delar med sig av sina erfarenheter och får 
möjlighet att nätverka och ha trevligt under 
avslappnade former! 
 
Om Du brinner för något speciellt inom test 
(säkerhet, autotest, testledning, användbarhet, 
statistik test, osv) och vill driva ett SIG-möte 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 Q1 2013-02-21 + Årsmöte  
Tema: Mobil test 
Mer information kommer. 
Om du har tips på talare eller frågor kontakta gärna: 
Anette Westling (anette@sast.se) Mötesansvarig 
Henrik Rylander (henrik@sast.se) 
Jonas Hermansson (Jonas@sast.se)  
 
Huvudsponsor: 

 
http://www.sogeti.se 
 

Q4 den 22.a november i Filmhuset 
Tema: Säkerhetstester 
För första gången handlade ett SAST-möte om 
säkerhetstester. I korta drag berördes säkerhetstester 
i perspektivet om att garantera att system skyddar 
sina data och bibehåller sin tilltänkta funktionalitet.  
SAST och dess talare berörde säkerhetskoncept 
såsom Authorization, Confidentiality , Integrity samt 
metoder för att genomföra säkerhetstester. 
Föredragen gav en både bred och djup insikt i temat. 
Lokalen Filmhuset – Q4 
Vi vill tacka alla som var med och hjälpte oss med 
utvärderingen av Filmhuset. Vi fick in många svar, 
många bra kommentarer och synpunkter, både från 
deltagare och sponsorer.  
Nu har vi i styrelsen gått igenom era svar och själva 
utvärderat och diskuterat. 
Vi kom fram till att lokalen var mycket bra på många 
sätt och motsvarade många av våra krav. Det kom 
också fram synpunkter som vi behöver arbeta med 
innan vi kan ta klivet och fortsätta ha våra möten där.  
Så, vi har beslutat att vara i Bonniers för Q1 och Q2 
nästa år och ber att få återkomma om lokal för våra 
senare möten. 
 

V ik t i g t !   

Q1  och  Q2 i  S tockho lm  

kommer  a t t  hå l l as  i  

Bonn ie rhuse t .  Läs  mer  

om de t ta  nedan .  

. 

 
 
Stockholm: 

Anmälningar för 2013 

OBS! Anmälningar till våra Q-

möten för nästa år (2013) kan vi av 

administrativa skäl ta emot först 

efter nyår. 

 

 

Valberedning 

Magnus  Lindblom och Pablo 

Garcia  ingår I vår valberedning 

för val till styrelse  nästa år. Ny 

styrelse väljs på årsmötet i 

februari.  

 Är du intresserad och vill bidra 

till SAST´s arbete, kontakta 

Magnus och Pablo på: 

Magnus  (magnus@sast.se) 

Pablo (pablo@sast.se) 

Vi kommer att presentera 

föreslagna kandidater innan 

årsmötet. 

 

SAST Nyhetsbrev juni 2012 
  SAST Nyhetsbrev december 2012                     
  (www.sast.se) 
 
 
 

 

Från Filmhuset 
   

  
 

 
   

   
  

    
 

  
   

  
  

  
 

https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?C=6b1724407c8f47c19d380f76ee2eb974&URL=http%3a%2f%2fsast.se
http://www.sogeti.se/
http://www.sogeti.se/
http://www.sast.se/
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SAST Värmland når du på mail: varmland at sast.se 

Q-MÖTEN 

 

S tockho lm 

Q1 2013-02-21  +  Å rsmöte  

 

Loka la  fö ren ingar :  

Värmland 

Mer  in fo  kommer  

 

Öresund 

Mer  in fo  kommer  

 

Väs t  

Mer  in fo  kommer  

 

Örebro  

Mer  in fo  kommer  

 

   

 

 

 

 

 

  

 _________________________________________________________________________  
SAST -  summering av året och planering för 2013 
Stockholm:  
Vi har under året arrangerat fyra Q-möten, två pubkvällar och ett SIG-möte. Vi kan konstatera att våra 
sponsorer och Ni medlemmar uppskattar våra möten och det glädjer oss oerhört mycket! 
Vi har också provat en ny lokal, Svenska Filmhuset för vårt Q4-möte. 
Lokala föreningar: 
Våra lokala föreningar, Väst, Öresund och Värmland har alla under året arrangerat fyra Q-möten var 
och är i full gång! Vi välkomnar alla som vill bidra till SAST och våra möten, kontaktuppgifter till varje 
styrelse finns på vår hemsida. Vill du vara talare eller sponsra ett möte, tveka inte att kontakta oss! 
SAST växer, en ny lokal förening under bildande i Örebro gör att det nu finns fyra (4) verksamma lokala 
föreningar och vi är totalt över 5000 medlemmar i hela Sverige.  
Vi ser nu fram emot 2013 med många, nya spännande teman och olika mötesformer 
 
God Jul & ett Gott Nytt SAST-år! 
Önskar SAST styrelse 
genom Lisbeth Beijner, ordförande 
 
 
 
 

 SAST Väst 

 
SAST Öresund når du på mail: oresund@sast.se 
. 

 SAST Värmland 

Nyheter från våra lokala SAST- föreningar 
& SAST styrelse i Stockholm 
(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 Örebro

  

  

Entrén Filmhuset 

Örebro har haft sitt första välbesökta möte och vi planerar att 
fortsätta.  

Vår plan är att arrangera ett möte per kvartal att börja med. 
Det första av dem nästa år kommer att innehålla ett kort 
årsmöte där vi formellt bildar SAST Örebro. 

 Vi informerar er löpande dels via nyhetsbrevet och dels via 
utskick till er som meddelat er mejladress till Torbjörn eller 
Anna. Vi önskar er en God Jul och ser fram mot nästa möte. 

Torbjörn Ryber och Anna Elmsjö 

 

 

  
  

  
  

  

 

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

