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SIG-möten hålls när vi ser intressen för något,
helst ett smalare ämne inom test. Här har ni
som medlemmar en gyllene chans att vara med
och arrangera ett möte. Har ni ett bra tema, en
bra talare, så ordnar vi en träff på något trevligt
ställe.

Mer SAST framöver
Kalender
SAST Stockholm
2014-09-11 Q3: Att bädda för test
2014-12-04 Q4: Strategi, organisation och
lite politik OBS! NYTT DATUM OCH NY
LOKAL OBS!

Efter att vi har vilat ut i sommar kommer vi att
sätta tema och talare för Q1-2015 och Q2-2015.
Var med, som medlem, och påverka; vad ni vill
höra på ett Q-möte?

Nytt i SAST
Vi är i början av vårt verksamhetsår för 2014/15 som sträcker sig från årsmöte till årsmöte. Nytt är
att vi numera har flyttat vårt årsmöte och håller detta i samband med mötet Q2-2015. Vi har också
förnyat styrelse, något, i och med att vi har fått tre nya medlemmar i styrelsen Emil, Josefine och
Ewa.

Efter lite inkörningsproblem har vi fått bättre administrativt stöd genom vårt anmälningssystem för
våra möten. Detta ger oss nu möjlighet att hålla möten med fler deltagare.
Trevlig Sommar
Henrik Rylander
Ordförande SAST

SAST Q3 Stockholm
Att bädda för test – 11 september, Bonnier konferens
Visst vore testning lätt om bara alla andra gjorde sitt jobb bra nog. Denna dag viger vi åt att dryfta
sådant som kan hjälpa till att bädda för ett effektivt testarbete. Läs gärna mer på hemsidan.
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SAST Väst
SAST VÄST 10ÅR – 25 September – Världskulturmuseet Göteborg
2004 startade Stefan Jernberg och co. en systerförening till SAST i Stockholm. Det har nu gått hela tio
år och det ska vi fira av med ett rejält kalas i Göteborg. Under åren har verksamheten växt och
förändrats, men basen är fortfarande runt de fyra kvartalsmöten som anordnas. Under resans gång
har internationella namn såsom James Bach och Michael Bolton besökt och förgyllt oss, men också
lokala talanger och inte minst alla våra talare från övriga Sverige. Tack till alla Er som under åren har
kommit och ställt upp ideellt för att dela med Er av Er kunskap till oss! Tack!
Vi har bokat upp hela Världskulturmuseet den 25 september för att fira av detta med en helkväll där
det kommer både finnas plats för inspiration, tillbakablickar och träffa gamla och nya vänner i
branschen.
SAST Väst är sedan starten en helt ideell förening och alla våra event är gratis, därmed är det på sin
plats att tacka Er alla sponsorer och partners som har hjälpt oss att sätta ihop de här träffarna.

Tack!
Vi hoppas att 2024 att vi är med i ett nyhetsbrev och firar av vårt 20års jubileum, men först så ska vi
njuta och se fram emot vårt stora kalas. För mer information om eventet och hur man bokar sin plats
finns på http://www.sastwest.se

Rabatt på Testing Forum, 26-27 augusti (Bygget Konferens)
På Testing Forum får du lyssna till Sveriges toppskikt av talare inom testning under ett event där test
och kvalitet står i fokus.
Testing Forums lineup av talare och ämnena de berör är noga utvalda och baserade på gedigen
research för att ge dig den bästa sammanställningen av landets experter inom test.
SASTmedverkar som samarbetspartner på konferensen och som medlem kan vi erbjuda dig 20 %
rabatt på ordinarie pris (rabatten går inte att kombinera med andra erbjudanden). Använd koden
”sast100” vid anmälan.
Läs hela programmet och anmäl dig på www.talentumevents.se/testing
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SAST Örebro
Q2 denna gång lyckades få hit testgurun Jörgen Damberg som körde en introduktion till verktyg och
automatisering i rasande tempo och med mycket humor. Jeff Campbell, Agil coach gav oss sina
reflektioner om hur man lyckas som testare i Scrum, Kanban eller vilken agil företeelse man nu väljer
att prova på. Mötet avslutades med en Italiensk buffé som sponsorn Kvadrat hade dukat fram i sina
nya lokaler.
Q3 Örebro är planerat till eftermiddagen 10 september. Vi startar denna gång med tre kortare
föreläsningar på fem till tio minuter och delar sen upp oss i tre grupper för vidare diskussioner. Efter
fikat kör vi ett längre föredrag som vi brukar.
Styrelsen vill gärna ha förslag på talare. Ämnet för föreläsningarna är väldigt fritt, så länge det har lite
beröring med test är det intressant! Kanske kravgranskning, enhetstester eller industrinära
kvalitetssäkring. Vad skulle du kunna prata om i fem-tio minuter? Ditt favoritverktyg, eller hur ni
arbetar med prestandatester i din organisation? Hör av dig till Andreas Ström eller Carolina
Persson senast den 20 augusti!
Glad Sommar önskar styrelsen

SAST Q4 Stockholm – lokalbyte och datumbyte
Vi förbereder för fullt att flytta SAST Q4-möte på temat ”Strategi, organisation och lite politik” till
en större lokal i form av Clarion Hotel Sign. (Östra Järnvägsgatan 35). Styrelsen har under lång tid
försökt lösa problemet med att vi har växt ur konferenssalen på Bonnierhuset. För Q4 2014 har vi löst
det med att vi lägger kvartalsmötet på konferensanläggningen på Stockholm Sign Hotel. Denna
konferensanläggning ligger ganska precis mellan den gamla konferenssalen och Stockholms
Centralstation.
Förutom plats för fler medlemmar så kommer vi även att kunna ha bättre ytor för sponsorerna.
För att kunna få ihop all logistik kommer vi även att ändra datum för Q4-2014 från 13:e november till
den 4:e december.
För att göra detta till ett verkligen större event så har vi bjudit in 2 Internationellt kända talare.
De har inte bekräftat än, men vi kan se fram emot ett kanonmöte.
Välkomna!
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