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Välkomna till ett nytt SAST-år! 
 
Hjärtligt välkomna till årets första Q-möte! 
 
Detta första nyhetsbrev handlar om årsmötet, valberedningens förslag till ny styrelse samt 
styrelsens förslag till årsmötet om stadgeändring. 
 
Den nya styrelsen kallas till konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet. 
Se agendor på nästkommande sidor. 
 
SAST Värmland arrangerar sitt första Q-möte för i år, läs mer om det i brevet. 
 

Q1 2013-02-21      Tema: Mobil test (OBS! Fullbokat) 
 
Läs om agendan och vad dagen kommer att innehålla på vår hemsida: www.sast.se 
 
Om du har frågor kontakta gärna: 
Anette Westling        (anette@sast.se) Mötesansvarig 
Jonas Hermansson (jonas@sast.se) 
Gustav Lindberg       (gustav@sast.se)  
 
 
Huvudsponsor: 

 
http://www.sogeti.se 
 

 
 

OBS! 

Q1 –2013-02-21  hålls i 

Bonniers 

Konferenscenter 

Torsgatan 21, Stockholm 

 

  SAST Nyhetsbrev Januari 2013                          
  (www.sast.se) 
 
 
 

 

Årsmötet 21 februari  

2012 var ett spännande år inom SAST, kom på årsmötet och lyssna på 

verksamhetsberättelsen då vi berättar om året som gått och bildar ny styrelse för 

2013 fram till nästa årsmöte! 

 

Hjärtligt välkomna! 
Hälsar Styrelsen genom 
Lisbeth Beijner 
Ordförande 
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SAST ÅRSMÖTE 
 
Vi inbjuder alla medlemmar till Årsmötet som  
hålls direkt efter konferensen. 
 
Kallelse till Årsmöte 
21 februari 2013, kl 17:00 – 18:00 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 
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 
Magnus Lindblom (magnus at sast.se) Frågor om 
valberedningen, ansvarig 
 
_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 

Den nya styrelsen kallas till Konstituerande styrelsemöte 
21 februari 2013, kl 18:15-18:45  i Bonnierhuset, Torsgatan 
21, Stockholm 

 
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, sponsoransvarig, webbansvarig. 
7. Val av övriga arbetsroller 
8. Firmatecknare 
9. Mötets avslutande 

 

SAST VALBEREDNING 
 
SAST årsmöte 2012 utsåg Magnus Lindblom 
(sammankallande) och Pablo Garcia till valberedning.  
 
Valberedningen har eftersträvat en ökad öppenhet i processen 
och presenterar därför här de förslag den ämnar lägga till 
årsmötet 2013.  
Om du som medlem har frågor eller synpunkter på 
valberedningens förslag är du välkommen att kontakta 
valberedningen. 
 
Valberedningen konstaterar att följande styrelseledamöter har 
mandat t o m årsmötet 2014 (dvs ytterligare ett år): 
 
Pablo Garcia   Redmind  
Gun Ström Hagenfeldt  Know IT 
Jonas Hermansson  Claremont 
Hans Larsson   Tarento 
Hans-Gunnar Leytman  Upplysningscentralen 
Gustav Lindberg  Qbox 
Magnus Lindblom Tarento 
Susanne Öberg Carlsson  ICA 
 
Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter 
 t o m årsmötet 2015 (dvs på 2 år): 
 
Lisbeth Beijner   Know IT   Omval 
Jörgen Damberg  Claremont  Nyval 
Pelle Israelsson   Nackademin  Nyval 
Ylva Ocklind   Ongame Services Omval 
Claes Richard   NasdaqOMX  Omval 
Henrik Rylander   ICA   Omval 
Jagannath Tammeleht  Claremont  Omval 
 

Valberedningen föreslår omval av revisorn Tommy Nilsson från 
Hummelkläppen t o m årsmötet 2014. 

Kontakta Magnus Lindblom, (magnus at sast.se) eller Pablo 
Garcia (pablo at sast.se) om du har frågor. 

 

SAST Stadgar 

SAST styrelse har på styrelsemöte den 24 januari 2013 
beslutat föreslå årsmötet justering av stadgarna.  
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Nu är det äntligen dags för årets första träff med SAST 
Värmland. Värd/sponsor för detta möte är Landstinget i 
Värmland. 
 
Plats: Landstingshuset, Rosenborgsgatan 50 (Gamla Metso) 
Lokal: Galaxen 
Datum: Fredagen den 15 februari 
Tid: 07:45 – 10:00 
Vad: Frukostseminarium med två föredrag , inklusive kaffe och 
fralla. 
Föredrag 1: 
Tina och Ebba som går yrkeshögskoleutbildningen för 
kvalificerade programvarutestare ute på Compare Testlab på 
Sätterstrand kommer och berättar om sin utbildning, deras 
förväntningar och tankar kring test. 
Föredrag 2: 
Göran Karlström från Landstinget i Värmland, tillika ansvarig för 
den nationella satsningen NordicMedTest, berättar om 
projektets mål och vision kring test av IT-system inom hälso- 
och sjukvården. 
 
Anmäl görs till Per-Anders Gustafsson med vändande mail (per-
anders@primova.se) så snart som möjligt. Sista anmälningsdag 
är onsdagen den 13 februari. 
	  
Bjud gärna in kollegor och andra som kan tänkas vara 
intresserade av test (anmälan enligt ovan). Om personen inte är 
medlem i SAST så går det bra att bli detta på plats, alternativt 
registrera sig direkt på SAST hemsida (se nedan). 
Varmt välkomna! 
Styrelsen SAST Värmland. 
 
SAST´s hemsida: http://www.sast.se 
SAST Värmland @ Compare: 
http://www.compare.se/natverk/sast-varmland  
SAST Värmland @ LinkedIn: 
http://www.linkedin.com/groups/SAST-V%C3%A4rmland-
4694171 
 

Q-MÖT EN  

 

S t o ckh o lm  

Q1  2 01 3 -0 2 -2 1  

Q2  2 0 13 -0 4 -1 8 

Q3  2 0 13 -0 9 -1 2 

Q4  2 01 3 -1 1 -1 4 

 

L oka l a fö re n i n ga r :  

Vä rm l a nd  

Q1  2 0 13 -0 2 -1 5 

 

Öre su nd  

Me r  i n fo  ko mmer  

 

Vä s t  

Me r  i n fo  ko mmer  

 

Öre b ro  

Me r  i n fo  ko mmer  

 

 

 

 

 

 SAST Väst 

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

 SAST Värmland 

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 Örebro

  

SAST Örebro når du på orebro@sast.se 

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

Vår plan är att arrangera ett möte per kvartal.  

Vi informerar er löpande dels via nyhetsbrevet och dels via utskick till 
er som meddelat er mejladress till Torbjörn eller Anna.  

Torbjörn Ryber och Anna Elmsjö 

 

  
  

  
  

  


