
 

Hjärtligt välkomna till årets sista Q-möten! 
Efter sommaren har vi i Stockholm hunnit arrangera en höstpub, ett Q3-möte och ett första SIG-
möte! Våra lokala föreningar har också haft möten under hösten och de sista körs nu i november. 
Uppslutningen har varit stor och alla möten har varit mycket lyckade. 
Konceptet med en första SIG var omtyckt och vi kommer att arrangera fler samt vill välkomna våra 
medlemmar att initiera och driva ett möte! Hör av dig till någon i arbetsgruppen nedan så bidrar 
SAST med det praktiska runt mötet! 
 
 

                     
  

 
 
 

IT-lösningar 

 

Nytt lokalt testnätverk SAST Örebro 
Torbjörn Ryber (f d ordförande i SAST) och Anna 
Elmsjö startar ett testnätverk SAST Örebro. 
Första mötet är den 16 november 
Kl. 14.30 – 19.00 
Lokal: Headlights kontor i Behrn center, 
Rudbecksgatan 7. 
Sponsor. Headlight 
Läs mer om tema, talare och hur Du anmäler dig 
på vår hemsida, www.sast.se. 
Vi önskar dem stort lycka till! 
 
Q3 den 13 september  
Temat var ”Test av standardsystem” och ett 
mycket lyckat möte med många intressanta 
vinklingar på temat. Presentationerna finns 
upplagda på hemsidan.  
Som vanligt fullsatt och givande!  
 
Höstpub och vårt första SIG-möte (Special 
Interest Group) 
Den 8 september arrangerade vi SAST höstpub 
på Blekholmen. Mingel med nätverkande 
testintresserade under enkla former var otroligt 
lyckat 
 
Fösta SIG-mötet hölls den 18 oktober i sponsorn 
Ongames lokaler med runt 60 deltagande kvinnor.  
Temat var prestandatester och automatisering. 
Tre föredragshållare (bl a Spotify) kom och 
berättade om dessa ämnen.   
 
Det planeras ett SIG-möte i början av året med 
tema Testledning. Vi ber att få återkomma med 
mer detaljer kring det. 
 
Om DU brinner för något speciellt inom test 
(säkerhet, autotest, testledning, användbarhet, 
statistik test, osv) och vill driva ett SIG-möte om 
detta så hör av dig till någon av oss i 
arbetsgruppen! 
Mvh, 
Claes, Jagge & Ylva 
claes@sast se,,  jagge@sast se,  ylva@sast.se 

Nästa möte Q4: 2012-11-22 FULLSATT  
Tema: Säkerhetstester  
 
För första gången handlar ett SAST-möte om 
säkerhetstester. I korta drag handlar 
säkerhetstester om att garantera att system 
skyddar sina data och bibehåller sin tilltänkta 
funktionalitet.  
SAST och dess talare kommer att beröra 
säkerhetskoncept såsom Authorization, 
Confidentiality , Integrity samt metoder för att 
genomföra säkerhetstester. 
Vi har publicerat ämnen och talare, läs mer på vår 
hemsida. 
 
Om du har några frågor kontakta:  
Magnus Lindblom  (magnus@sast.se) - Mötesansvarig 
Jagannath Tammeleht  (jagge@sast.se) - Frågor om 
talare 
Hans Larsson  (hans@sast.se) – Frågor om lokalen 
Hans-Gunnar Leytman  (hans-gunnar@sast.se) - Frågor 
om sponsorer 
 
Huvudsponsor: 

   
http://www.redmind.se/ 
 
 
 
 
2013: Q1:  2013-02-21 
Tema: Mobil test  + Årsmöte 
Mer information kommer. 
 
Om du har tips på talare eller frågor kontakta gärna: 
Anette Westling (anette@sast.se) Mötesansvarig 
Henrik Rylander (henrik@sast.se) 
Jonas Hermansson (Jonas@sast.se)  
 

Vik t i g t !  Q4  S tockho lm –  

ny t t  da tum och  ny  l oka l !  

Da tum:  22  november  

Loka l :  Svenska  

F i lm ins t i tu te t ,  F i lmhuset  

på  Borgvägen  1 -5 ,  

S tockho lm 

. 

 

Styre lsen vi l l  r ik ta  e t t  

mycket  s tor t  tack  t i l l  

a l la  våra  sponsorer  som 

b idrar  t i l l  vå ra  Q-möten! 
 
 
Anmälningar för 2013 

OBS! Anmälningar till våra Q-

möten för nästa år (2013) kan vi av 

administrativa skäl ta emot först 

efter nyår. 

 

 

Valberedning 

Magnus  Lindblom och Pablo 

Garcia  ingår I vår valberedning 

för val till styrelse  nästa år. Ny 

styrelse väljs på årsmötet i 

februari.  Är du intresserad och 

vill bidra till SAST´s arbete, 

kontakta Magnus och Pablo på: 

Magnus  (magnus@sast.se) 

Pablo (pablo@sast.se) 

Vi kommer att presentera 

föreslagna kandidater innan 

årsmötet. 

 

SAST Nyhetsbrev juni 2012 
  SAST Nyhetsbrev oktober 2012                    
  (www.sast.se) 
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Q4  2012-11-02  
Sweco sponsrar  mötet och föredrag hålls  av 

• Niclas Herrlin (Sweco)   
• Rikard Edgren (Qamcom) 

 
Plats: Telia huset, Lagergrens gata 7, Karlstad 
Lokal: Gustaf Fröding 
Tid: 07.45 – 10.00 
Vad: Frukostseminarium  med två föredrag +kaffe och fralla. 
Anmälan: Till Malin Hedell (varmland@sast.se).  
Sista anmälningsdag är onsdagen den 31:a oktober. 
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 _________________________________________________________________________  
SAST styrelse i Stockholm – summering av året och planering för 2013 
Vi har under året arrangerat tre st Q-möten, två st pubkvällar och ett SIG-möte. Vi kan konstatera att Ni 
medlemmar uppskattar våra möten och det glädjer oss oerhört mycket! 
 
Datum och teman för 2013 
Vi har fastställt datum för nästa års möten, publicerade på vår hemsida, samt precis beslutat teman för 
dessa. Ansvariga för mötena kommer att publicera mer detaljer kring mötena så småningom 
 
Vill du som medlem bidra eller bistå på något sätt i SAST arbete hör gärna av dig!  
Läs mer om hur du når oss på www.sast.se, Vill du få kontakt med oss kan du hitta våra mailadresser 
på vår hemsida. 
 
Välkommen till SAST! 
Hälsar SAST styrelse 
genom Lisbeth Beijner, ordförande 
 
 
 
 
 
 

 SAST Väst 

Styrelsen för SAST Öresund:  
Ordförande: Roger Zingmark 
Vice ordförande: Peter Bengtsson 
Sekreterare: Johan Tejle 
Kassör: Ola Svensson 
Medlemsansvarig: Manuchehr Pourlotfi 
Webbansvarig: Jan Svensson 
Social Mediaansvarig: Wasfa Kanwal 
Sponsoransvariga: Katjana Brandt och Jaime Gomez 
Alcaraz 
Övriga styrelsemedlemmar: 
Martin Norström, Sladjana Jarnerö, Anna Hoff 
 
SAST Öresund når du på mail: oresund@sast.se 
. 

 SAST Värmland 

Nyheter från våra lokala SAST- föreningar 
& SAST styrelse i Stockholm 
(läs mer på www.sast.se) 
 

 SAST Öresund 

Q4 2012-11-28, mer info kommer 

Styrelsen för SAST Väst  
Ordförande: Niloofar Varayan 
Ordförande: Staffan Iverstam 
Jasmine Lotfinia 
Jonas Ahnstedt 
Sponsoransvarig; Klaus Andersson 
Staffan Johannson 
Per Sundvall 
Bengt Augustsson 
Marcus Ohlin 
SAST Väst når du på vast@sast.se eller via 
http://groups.google.com/group/sastvast-forum-om-test 
 

 

  
  
  

  
  

  

 

 SAST Örebro      Läs mer på 1:a sidan 
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