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Ärade medlemmar,  
Välkomna till ett nytt spännande SAST-år!  
Nu kör vi igång med vårt första Q-möte för i år och inbjuder alla medlemmar till Årsmötet.  
Kom och lyssna till berättelsen över året som gått och delta i valet av styrelse! 
SAST Öresund kör också igång sina möten nu och övriga lokala föreningar är i 
startgroparna. 
 
SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari 
Temat är ”Standarder och Metoder”, läs mer längre ned i brevet och på vår hemsida 
www.sast.se 

Sista inbetalningsdag är 2012-02-13, vänligen titta på vår hemsida för mer detaljer och om 
mötet är fullbokat! 

 
Är du intresserad av att arbeta i SAST Styrelse? 
Ansvariga för valberedningen arbetar för fullt med att ta fram förslag till ny styrelse för 
detta år inför årsmötet i februari. Styrelsen väljs sedan på årsmötet och är Du intresserad av 
att arbeta i SAST styrelse , kontakta gärna någon i valberedningen: Henrik Rylander, 
ansvarig (henrik at sast.se) och/eller Jagannath Tammeleht (jagge at sast.se). 
 
Den nya styrelsen kallas till Konstituerande styrelsemöte, se i brevet längre ned. 
 
Vinn en biljett till konferensen Let´s test 7-9 maj i 
Stockholm! 
Läs mer om detta längre ner i nyhetsbrevet. 
 
Lokala föreningar: SAST Väst, Öresund och Värmland 
Läs mer i nyhetsbrevet och på hemsidan under Lokala Föreningar. 
 
SAST Öresund  
Har sitt första Q1-möte med tema "Testbara krav" 9:e februari kl.17:45 och 
Årsmöte den 29:e februari kl. 18:00. 
Boka in dessa datum i din kalender redan nu! 
Läs mer på hemsidan om hur du anmäler dig! 
 
 
 
 
Hjärtligt välkomna till ett mycket spännande SAST-år! 
 
Styrelsen i SAST  
genom ordförande Lisbeth Beijner 

http://www.sast.se/
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SAST Q1 2012 - Tema ”Standarder & Metoder” + Årsmöte 
  
 Datum:  Torsdagen den 23 februari 2012 
 Plats:   
 Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm 

 
Att besluta vilket angreppsätt man ska använda i sin testning är en av de viktigaste valen en 
testare måste göra. Vilka metoder finns? Vilka är bra vid vilka tillfällen? Finns det ett bättre 
sätt? På detta kvartalsmöte kommer vi att få en överblick av några av de vanligaste 
metoderna och standarder som finns och används. Vi kommer att ha föreläsningar av 
moderna metoder som ”Exploratory testing” och ”Context driven testing”, och samtidigt ha 
genomgångar av de mer traditionella metoderna som ISTQB, T-map och ”Risk based 
testing”. 
Välkomna att träffa fler i samma situation som du och lär dig något nytt..! Eller gammalt..! 

Program 

08.30-09.00 Registrering 

09.00-09.10 SAST information samt presentation av dagen. 

09.10-09,55 
 
 
09.55-10.40    

T-map – Rob Barda, Sogeti  
T-map is a well known methodology over the world. Rob Barda will make a 
presentation about how this methodology helps lifes ot testers. 
ISO29119, Stuard Read & Anne Mette, TSG Testing Solution Group, England 
Stuart and Anne Mette will tell us about the new ISO 29119 Software Testing 
standard. 

10.40-11.00 Rast med kaffe och macka 

11.00-11.45 Exploratory Testing, Rikard Edgren, Qamcom 
Slarvigt och utan innehåll – tvärtom! Utforskande tester handlar om att använda den 
kreativitet och kunskap man har för att hitta problem man inte ens hade anat fanns. 
Serendipitet handlar om att ha ett öppet sinne och att se det oväntade. Det finns 
många myter om denna metod, vi kanske tar död på några och skapar några nya 
under detta föredrag.   

11.45-12.00 
 
12.00-13.00 

Yrkeshöskoleutbildning, Kvalitetssäkrare och testare inom IT, Pelle Israelsson, 
Nackademien. Detta föredrag berättar om den nya testutbildningen. 
Lunch 

13.00-13.30 Guldsponsorns föredrag, Knowit 

13.30-14.15 IEEE829 i det verkliga livet, Hans Schaefer,  
Hans Shaefer har varit med och tagit fram standarden och ger oss tips på hur man 
praktiskt använder denna samt visar några exempel på hur man löst problem med 
denna standard. 

14.15-15.00 Context Driven Testing, Henrik Emilsson, Qamcom 
Föredraget tar upp diskussionen om olika skolor för test- även detta en källa till 
livlig debatt både inom och utanför den context-drivna skolan.  Att ständigt 
ifrågasätta och diskutera är en av nycklarna för oss att bli bättre.  
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15.00-15.20 Rast med kaffe och kaka 

15.20-16.00 
 
 
 
 
 
 
16.00-17.00 

ISTQB som ledstjärna, Ingvar Norström & Beata Karpinska, SSTB 
Med närmare 200.000 certifierade testare har ISTQB blivit en central faktor i 
testverksamheten world-wide. ISTQB är verksam i över 50 länder, där SSTB, det 
svenska organet verkar för att öka kompetensen inom test och tillhandahålla 
kursplaner och certifieringar. Presentationen görs av de olika nivåerna, deras 
innehåll och betydelse för testarens utveckling. 
 

Årsmöte SAST  + Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen  
 

 

 

   Guldsponsor 

 

Har Ni frågor eller vill bidra med något, vänligen kontakta oss: 

Pablo Garcia (pablo at sast.se) - Mötesansvarig 
Jagannath Tammeleht (jagge at sast.se) - Frågor om talare 
Gerson Almeida (gerson at sast.se) - Frågor om anmälningar 
Hans-Gunnar Leytman (hans-gunnar at sast.se) - Frågor om sponsorer 

 

  
 
  
  
Vi inbjuder alla medlemmar till Årsmötet, direkt efter 
konferensen, kl. 16:00 
Vi sammanfattar vad vi gjort under året som gått och väljer ny styrelse.  
 
Kallelse till Årsmöte 
23 februari 2012, kl 16.00-17.00  i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm 
Agenda 

1. Öppnande 
2. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
3. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Verksamhetsberättelse  
7. Genomgång av styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt om hur vinst eller 

förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

 

http://www.knowit.se/
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10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
11. Fastställande av medlemsavgift 
12. Val av styrelseledamöter  
13. Val av revisor och revisorssuppleant 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
15. Övriga frågor 
16. Stämmans avslutande 

 
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet! 
Om du har övriga frågor är du välkommen att informera om dessa i förväg så att vi kan 
lägga dem till agendan.  
 
Har ni frågor om årsmötet eller namnförslag till valberedningen, vänligen kontakta oss. 
Lisbeth Bejner (lisbeth at sast.se) Frågor om årsmöte 
Henrik Rylander (henrik at sast.se) Frågor om valberedningen, ansvarig 
Jagannath Tammeleht (jagge at sast.se) Frågor om valberedningen 
 
_________________________________________________________________________ 

Kallelse till Konstituerande styrelsemöte 
23 februari 2011, kl 17.00 -18.30  i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm 
 
Kallade: den nya styrelsen 
Agenda 

1. Öppnande 
2. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning 
3. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 

protokollförare 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Fastställande av dagordningen 
6. Val av styrelseposter : ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare & revisor. 
7. Val av övriga arbetsroller: webbansvarig,  sponsoransvarig, internationella 

kontakter, medlemsansvarig 
8. Firmatecknare 
9. Mötets avslutande 

_________________________________________________________________________ 
 
SAST Lokala föreningar 
Här kommer info från SAST lokala föreningar SAST Väst 
För mer info läs på vår hemsida www.sast.se 

Styrelsen SAST Väst – Staffan Iverstam, ordförande  
Styrelsen når du via mail: vast@sast.se  
_________________________________________________________________________ 

SAST Öresund         
Q1- möte med tema "Testbara krav" den 9:e februari kl.17:45. 
Föreläsare: Ulf Eriksson och Johan Aronsson 
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Plats: Know IT lokaler, Stortorget 9 Malmö 
 
Årsmöte den 29:e februari kl. 18:00. 
Plats: Apsis lokaler, Stormgatan 11 Malmö 
 
Styrelsen SAST Öresund – Martin Norström, ordförande  
Styrelsen når du via mail: oresund@sast.se 
________________________________________________________________________ 
 
SAST Värmland 
För mer info läs på vår hemsida www.sast.se 

Styrelsen SAST Värmland - Henrik Emilsson, ordförande  
Styrelsen SAST Värmland når du via mail: varmland@sast.se  
 
 
 
Events & konferenser 
 

Vinn en biljett till konferensen Let´s Test 7-9 maj i Stockholm! 
Alla SAST-medlemmar erbjuds att vinna en gratis biljett till konferensen.  
Vi har en lysande talarlista, testlabb, gratis bar och tävlingar kvällstid. Alla 220 rum på Runö 
konferens är bokade för oss – boende och mat ingår för alla.  
Gå in på www.lets-test.com och skriv hur många Tutorials det finns samt en motivering till 
varför just Du vill vinna en biljett till konferensen, till torbjorn.ryber@lets-test.com.  
Vinnaren kommer sedan att presenteras på SAST Q1-möte  i Stockholm. 
 

På vår hemsida presenteras löpande intressanta kurser och konferenser inom test. 
Håll er uppdaterade via vår hemsida, där vi löpande lägger upp information: 

www.sast.se 

   

https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?C=7934ef1563564ac0b8b313758b506c86&URL=http%3a%2f%2fwww.lets-test.com
https://webmail.fsdata.se/owa/redir.aspx?C=7934ef1563564ac0b8b313758b506c86&URL=mailto%3atorbjorn.ryber%40lets-test.com
http://www.sast.se/
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