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2014-04-02 - Test i förvaltning
2014-09-11 – Bädda för test
SAST Örebro
2014-03-26 - Visuell problemlösning
SAST Värmland
2014-01-23 - Verktyg

I detta nyhetsbrev
Stockholm Q1
– Prestanda och automation
Värmland Q1
– Verktyg
Årsmöte och konstituerande
möte

Ordförande har ordet
Några rader från ordförande:
SAST har under 2013 fortsatt sin verksamhet med både heldagsmöten och kvällsmöten i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Örebro. Mellan 30 och 450 medlemmar har samlats vid
dessa möten för att prata test, mer specifikt hur man testar mobila appar, hur man bedriver test i
internationella miljöer, agilt test, icke-funktionella tester, riskbaserad testning, session based
testing med mera med mera.
I huvudföreningen i Stockholm har SAST tagit ett par viktiga steg mot en enklare administration
genom att lägga ut redovisningen och att upphandla och införa ett system för anmälningshantering
samt att införa möjlighet till kortbetalning. Vår förening har vuxit stadigt över snart tjugo år och för
att vi ska kunna fortsätta arrangera möten kring relevanta aktuella och framtida testämnen är detta
viktiga förutsättningar.
För att skapa ännu bättre innehåll och möten tror jag att vi förutom en aktiv styrelse också behöver
möjliggöra för aktiva medlemmar att bidra då och då. Exempelvis genom att vara medarrangör på
ett möte eller genom att delta i ett förbättringsprojekt (ex vår nya hemsida). Om du vill vara med
mera aktivt och forma vår förening och våra möten i större eller mindre omfattning ta då kontakt
med någon i styrelsen!

Vänliga hälsningar,
Magnus Lindblom
Styrelsens ordförande
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SAST Stockholm – Q1
SAST Stockholm Q1 2014-02-20
Tema: Prestandatest och testautomatisering och Årsmöte
Denna dag ägnas åt mer tekniktunga ämnen. Vi tittar på praktiskt
genomförande av verktygsstödda tester, och hur man når effektivitet.
Vissa av dagens föreläsningar kommer att vara på engelska.
Planerad agenda
• Praktiska erfarenheter av körbara specifikationer
Mattias Hedberg, Elekta, Jan Videsäter, Skatteverket
• Global performance testing as a service
Alon Girmonsky, Founder and CEO @ Blazemeter
• Praktiska erfarenheter av förvaltningsbar automatisk test på Folksam
Fredrik Cronholm, Folksam, Daniel Marell, CAG
• Visuel GUI testing: Tekniken, problemen och framtiden
Emil Alégroth, KTH, Michel Nass, JAutomate
• Case studies in solving testing constraints using service virtualization
Rix Groenboom, Parasoft
• Informationspresentation med teknisk spets
Marcus Jerräng, Nyhetschef på Computer Sweden
Detta mötes guldsponsor är
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SAST Värmland – Q1 om verktyg
YH-testare presenterar testverktyg på SAST Värmlands Q1-möte
Publicerad: 2014-01-23Nu är det dags för årets första träff med testföreningen SAST Värmland Q1-mötet som hålls 14 februari. Den här gången är det elever vid YH-utbildningen Kvalificerad
programvarutestare som presenterar olika testverktyg för responsive design, lasttester och
automatiserade tester kopplat till krav.
Tid: Fredag 14 februari kl 08:00-10:00
Plats: Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad: Hitta hit >>
Vad: Q1-möte med intressanta föredrag och kaffe/te med macka
Anmälan: Senast onsdag 12 februari till sast.varmland@gmail.com
Mötesansvariga: Katarina Brunsson och Sven Wedemalm
Värd och sponsor för detta möte är Yrkeshögskolan/Karlstads Teknikcenter som driver YHutbildningen Kvalificerad programvarutestare. Läs mer om utbildningen >>
Elever vid YH-utbildningen Kvalificerad programvarutestare har tagit fasta på medlemmarnas
intresse av att lära mer om testverktyg. De kommer att ta hand om hela mötet för att presentera
olika testverktyg.
Responsive design: Vikten av tester kring responsive design har växt mycket i takt med att vi
använder plattor och telefoner för att surfa. Ett problem med testningen är att ha tillgång till
många olika hårdvaror. För att komma runt det finns olika verktyg som simulerar och emulerar
dessa plattformar som exempelvis Browserstack och Cybercrab. Demo av Torkel Bengtsson.
Lasttester: Är det svårt och komplicerat att göra lasttester? Vilka verktyg finns det för att
underlätta det arbetet? Vi kommer visa två olika typer av verktyg - JMeter och
LoadUIWeb. Demo av Mia Skoglund ochPatrik Börjesson.
Automatiserade tester kopplat till krav: Automatisering är ett hett område inom testningen
likaså är kravhantering en viktig aspekt. Hur kan man göra för att kombinera dessa? Vi kommer
visa hur man kombinerar det med Gherkin-syntax och verktyget Cucumber. Demo av Daniel
Madrén och Patrik Eriksson.

Redaktör: Jörgen Damberg

©SAST

Ansvarig utgivare: Magnus Lindblom

Nyhetsbrev
februari
2014

Kallelse till årsmöte - Stockholm
SAST ÅRSMÖTE
Härmed kallas SAST:s medlemmar till ordinarie årsmöte, vilket hålls den 20
februari 2014 direkt efter Q1-mötet i Stockholm, dvs ca kl 17-18 I
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.
Kallelse till Årsmöte
21 februari 2013, kl 17:00 – 18:00 Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm
Dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordningen
6. Genomgång av styrelsens årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om hur vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande
Har du frågor om årsmötet eller namnförslag till valberedningen, vänligen
kontakta oss.
Frågor om årsmöte → Magnus Lindblom (magnus@sast.se)
Förslag eller frågor till valberedningen → ansvarig Henrik Rylande
(henrik@sast.se)
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Konstituerande styrelsemöte - Stockholm
KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE
Den nya styrelsen kallas härmed till konstituerande styrelsemöte
20 februari 2014, direkt efter årsmötet, ca kl 18:15-18:45 i
Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm
Agenda:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet och val av sekreterare för mötet
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av styrelseposter : ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare, sponsoransvarig, webbansvarig.
6. Firmateckning
7. Mötets avslutande

SAST Q2 i Stockholm, tema Test i förvaltning
Q2 hålls den den 2:a april på Bonniers och temat för konferensen
är: Test i förvaltning. Har du förslag på talare och ämnen inom detta
område, återkom gärna till:
lisbeth@sast.se eller pelle@sast.se.
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