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Gillar du SAST?
Kalender
2015-02-05 SIG: Open Mic i Stockholm
2015-02-19 Q1 Stockholm: How to improve
software quality - DevOp och Continuous
Integration/Development
2015-04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för
testledare samt årsmöte
2015-02-09 Q1 Värmland
2015-02-10 Q1 Örebro

SAST är en ideell förening som
arrangerar möjligheter för
mjukvarutestare att utbyta
erfarenheter, skapa kontakter och
förkovra sig inom sitt gebit. Brinner
du för test och vill påverka åt vilket
håll SAST ska gå? Vi kommer att
behöva hugade sådana.
Maila ewa@sast.semed din
intresseanmälan och berätta lite vad
du gör, vad du kan bidra med och förstås - vem du är!"

Ordförande har ordet
Grattis till er som är SAST medlemmar. Ni har möjlighet att gå på tre SAST event inom en
månad! Det en ordentlig rivstart på 2015 med två SIG möten det första den 22/1 som ordnas
tillsammans med Knowit, det andra den 5/2 som ordnas tillsammans med Claremont och
sedan första Q-mötet den 19/2. Till Q1 mötet har vi tagit volontärer till hjälp för att ordna och
genomföra mötet. Detta är ett utmärkt sätt att få hjälp från er som är medlemmar. Sen har vi
SIGarna som är våra mindre möten med färre deltagare och smalare ämne. Här kan ni som vill
prata om ett favorit testämne eller företaget där ni jobbar vara med och ordna en SIG. Här
letar vi oss tillbaka till vad SAST en gång var för 15 år sedan, då vi nästa fick plats ett vanligt
konferensrum.
Förutom alla möten så innebär ju också ett nytt år att vi skall göra bokslut och börja ett nytt
räkenskapsår. Här gör Gun ett jättejobb med att se till att rätt data kommer in och ur
ekonomisystemet och levererar de uppgifter som Skatteverket begär. I år har det varit extra
trassligt och Gun skall ha en extra stor eloge för allt slit med SAST ekonomi.
Till sist skall jag också nämna att direkt efter Q2 mötet har vi vårt årsmöte där vi väljer nästa
års styrelse. Prata med någon i styrelsen om ni vill vara en av dem som är med i nästa års
styrelse. Och glöm inte att anmäla er till Q2, anmälningen öppnar dagen efter Q1 mötet.
Henrik Rylander
Ordförande SAST
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SASTs agilaste SIG någonsin?!
SAST nästa SIG-möte sker den 5 februari. Det är open mic som gäller, vilket
betyder att vem som helst får disponera mikrofon (och kanske projektor el. dyl.)
och hålla ett, vanligen kort, anförande om ett ämne som ligger dem varmt om
hjärtat. Innehållet för kvällen skapas således på plats. Kom och lyssna, eller delta
aktivt, och mingla med andra SASTare. Förtäring och dryck finnes.
Tid: 5:e februari, klockan 17:30
Anmälan: På Meetup
Se mer på http://www.meetup.com/SASTMeetup/events/219850029/

Call for papers – SAST Stockholm Q2-möte
Till SAST Q2 2015 så skulle vi vilja få in just era förslag på föreläsningar.
Efter att vi fått in förslagen från er så kommer teamet som anordnar konferensen välja ut de
som
passar bäst in utifrån våra kriterier. Temat kommer vara ”Tekniklingo för testare”, och tanken
är att förklara relevanta tekniska begrepp på ett sätt så att även tidigare icke-tekniska
personer kan hänga med i diskussioner kring tekniska koncept som berör test.
Har
du något intressant inom det området så tveka inte att skicka in ditt förslag.
FÖLJANDE VILL VI FÅR REDA PÅ I ANSÖKAN FÖR CALL FOR PAPERS
Rubrik:
Beskrivning av presentationen:
Längd på presentationen:
Önskad teknik (ljud, musik, PPT, Keynote etc):
Beskrivning av dig som talare samt en bild på dig:
Kontaktuppgifter till dig som talare:
Skicka allt till gustav@sast.se
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Q1 och årsmöte i SAST Värmland
Hej!
Nu är det äntligen dags för årets första träff med SAST Värmland. Värd/sponsor för detta möte
är Altran.
Plats:
Karlstad Universitet
Lokal:
21A259 Klustret
Datum:
Måndagen den 9 februari
Tid:
17:00 – 19:00
Vad:
Kvällsseminarium med två föredrag , inklusive kaffe och fralla. I direkt
anslutning till Q-mötet hålls årsmöte 19:15, i samma lokal.
Föredrag 1:
- Johan Lundin och Frank Grundin från Altran håller en dragning kring Continuous Integration
med fokus på byggteknik utifrån egna erfarenheter. Vad bör man tänka på för att man ska
kunna genomföra bygg och test av ett komplext mjukvarusystem?
Föredrag 2:
Torbjörn Stake från Evry talar om praktisk mjukvarutestning med Microsofts ALM-plattform
och konceptet systemtestning som tjänst.
Anmälan görs med vändande mail så snart som möjligt. Sista anmälningsdag är torsdagen
den 5 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).
Inbjudan kommer även att publiceras på Compare.se och vår egen LinkedIn-sida.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen SAST Värmland.
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SAST Örebro – publikrekord och Q1-möte!
SAST Örebro

Föregående möte, Q4, hade vi publikrekord! Säkert mycket tack var de två riktigt bra
föreläsningarna, som var på ämnen medlemmarna efterfrågat. Först föreläste Henrik
Carlsson, lead developer på Nethouse i Örebro, om automatiska tester från ett
utvecklarperspektiv och hann, tack vare nya kunskaper från Öredev, knyta ihop det med
automatisering av mer användarnära tester i Selenium. På pass nummer två pratade Eric
Kieffer från King.com om deras arbetssätt, kvalitetsarbete och testutmaningar. Publiken var
taggad och ställde mycket frågor, vilket gav väldigt intressanta diskussioner. Bra möte!
Örebros Q1-möte den 10 februari kommer att bjuda på två passionerade testentusiaster.
Först kommer Björn Kinell berätta om sin resa ifrån att vara utvecklare till att bli teststrateg
och om den motivation som har varit hans drivkraft. En blandning av teori, metoder och hur
man jobbar med sin självbild samt sin personliga strävan efter kunskap. Denna föreläsning
följs upp av talaren, bloggaren och läraren Erik Brickarp. Erik kommer att ta oss med på en
resa inom den spännande världen av säkerhetstester. Med teori samt praktiska övningar
kommer Erik sprida lite ljus inom detta breda ämne. Kanske slår vi, med två så bra ämnen,
nytt publikrekord?
Anna Elmsjö
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Kallelse till årsmöte
SAST ÅRSMÖTE
Härmed kallas SAST:s medlemmar till ordinarie årsmöte, vilket hålls den 16 april 2015,
direkt efter Q2-mötet i Stockholm, dvs ca kl 17-18 i 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 → Henrik Rylander (henrik@sast.se)
Förslag eller frågor till valberedningen → ansvarig Ewa Wagner Lundholm (ewa@sast.se)
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