
  
  

PPaannhhaannddllee  RReeggiioonnaall  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy--CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  
AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGoorrddyy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    0088//2222//0077  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

  
MMEEEETTIINNGG  PPLLAACCEE::      
AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee--  
PPoollkk  SSttrreeeett  CCaammppuuss,,    
RRoooomm  ##111122AA  

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::    0055//1166//0077  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  
  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

DDaallee  DDaavviiss  
LLiieeuutteennaanntt  
CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

BBoo  DDeeAArrmmoonndd  
SShheerriiffff  
MMoooorree  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

DDaammaarriiss  SScchhlloonngg  
DDeeaann,,  WWoorrkkffoorrccee  aanndd  EEccoonnoommiicc  
DDeevveellooppmmeenntt  

  
  

BBiillll  MMccLLeeaann  
CCiivviilliiaann  

  
  

MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  
CCiivviilliiaann  

  
  

TToonnii  GGoorrddyy  
DDiirreeccttoorr  ooff  CCJJ  PPrrooggrraammss  

  
  

KKeenn  FFuunntteekk  
CCaappttaaiinn  
AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

DDaavvee  TThhuurrmmaann  
CChhiieeff  DDeeppuuttyy  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..  
  

  
  

SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  
AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  ooff  CCJJ  
PPrrooggrraammss  

  
  

RRiicchhaarrdd  MMaarrttiinnddaallee  
4477thth  DDiissttrriicctt  AAttttoorrnneeyy’’ss  
OOffffiiccee  

  DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  
LLiieeuutteennaanntt  
TTeexxaass  TTeecchh  PPoolliiccee  DDeepptt..    
  

  
  

EErriicc  WWaallllaaccee  
CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  IInntteerrvveennttiioonn  
PPrrooggrraammss  

  DDaallee  AAllwwaann  
CChhiieeff  
DDuummaass  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  JJooee  GGrriimmeess  
AAssssiissttaanntt  WWaarrddeenn  
TTDDCCJJ  BBiillll  CClleemmeennttss  UUnniitt  

  AAlleexx  CChhaanncciiaa  
CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  KKeenn  DDoouugghheerrttyy  
LLiieeuutteennaanntt      
PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  
TTrraaiinniinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  

  TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  
CChhiieeff  
PPaammppaa  PPoolliiccee  DDeepptt..  
  

  SSeeaann  HHaarrddmmaann  
PPRRPPCC  

      
  

      

  
  
  



  
AAggeennddaa  IItteemm  

AAccttiioonn  
DDiissccuussssiioonn  
IInnffoorrmmaattiioonn  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  

  
MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  

  
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
  
  

  
AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    

  
TToonnii  GGoorrddyy  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  
  

    
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
AAccaaddeemmyy--LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  
IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg  UUppddaatteess::  
  

  
  

  
AAlleexx  CChhaanncciiaa  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

    
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  
  
  

  
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

    
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

    
TToonnii  GGoorrddyy  



MMIINNUUTTEESS  
  
KKeeyy  DDiissccuussssiioonn  PPooiinnttss  

  
DDiissccuussssiioonn  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  
  

  
MMeeeettiinngg  wwaass  ccaallll  ttoo  oorrddeerr..    IInnttrroodduuccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  ffoorr  aallll  mmeemmbbeerrss  
aanndd  gguueessttss  wwiitthh  aa  ssppeecciiaall  iinnttrroodduuccttiioonn  ffoorr  tthhee  nneewweesstt  mmeemmbbeerr,,  BBiillll  
MMccLLeeaann..  
  
DDaallee  DDaavviiss  mmaaddee  aa  mmoottiioonn  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  llaasstt  
mmeeeettiinngg..    MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  sseeccoonnddeedd  tthhee  mmoottiioonn;;  mmoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::      
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  
  

  
TToonnii  ggaavvee  aa  bbrriieeff  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ffoorr  CCrriimmiinnaall  
JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  dduurriinngg  22000066//22000077  aanndd  pprreevviieewweedd  ggooaallss  ffoorr  tthhee  
ffuuttuurree..  
  
SSiiggnniiffiiccaanntt  aaccccoommpplliisshhmmeennttss::  
  

••  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  AAssssoocciiaattee  DDeeggrreeee  wwiillll  ssttaarrtt  tthhiiss  ffaallll  wwiitthh  
tthhiirrttyy--tthhrreeee  ddeeccllaarreedd  mmaajjoorrss..      OOnn  AApprriill  2277  wwee  hhaadd  7722  ppeeooppllee  
aatttteenndd  oouurr  ffiirrsstt  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  CCoonnffeerreennccee..      

  
••  OOnn  MMaarrcchh  2299,,  oouurr  aannnnuuaall  CChhiilldd  AAbbuussee  CCoonnffeerreennccee  hhaadd  337700  iinn  

aatttteennddaannccee  wwiitthh  ttwweennttyy--ffiivvee  nneeww  ssppoonnssoorrsshhiippss..  
  

••  WWee  rraaiisseedd  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  bbaarr  ffoorr  oouurr  BBaassiicc  PPeeaaccee  OOffffiicceerr  
rreeccrruuiittss  aanndd  tthhee  ssttuuddeennttss  rroossee  ttoo  tthhee  cchhaalllleennggee  wwiitthh  iimmpprroovveedd  
TTCCLLEEOOSSEE  tteessttiinngg  ssccoorreess..  AAccaaddeemmyy  cchhaannggeess  iinncclluuddeedd  oonn--lliinnee  
tteessttiinngg  ffoorr  MMiidd--TTeerrmmss  aanndd  FFiinnaallss,,  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  lleeaarrnniinngg  
oobbjjeeccttiivveess  aanndd  rreesseeaarrcchh  ppaappeerrss  oonn--lliinnee,,  aanndd  hhiigghheerr  GGPPAA  
rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aallll  rreeccrruuiittss..  

  
••  IInntteerrvveennttiioonn  hhaass  aaddddeedd  ttwwoo  nneeww  ccoouurrsseess,,  ““AAnnggeerr  MMaannaaggeemmeenntt  

ffoorr  HHoommee  SSttuuddyy””  aanndd  ““CCooggnniittiivvee  BBeehhaavviioorraall  CChhaannggee  PPrrooggrraamm””..    
EErriicc  hhaass  ccrreeaatteedd  tthhrreeee  oonn--lliinnee  ccllaasssseess,,  ““AAllccoohhooll  SSeelllleerr  
EEdduuccaattiioonn””,,  ““DDeeffeennssiivvee  DDrriivviinngg””,,  aanndd  ““SSeeaattbbeelltt//CChhiilldd  SSaaffeettyy””..  

  
••  SSaarraahh  hhaass  aaddddeedd  tthhrreeee  nneeww  oonn--lliinnee  ccoouurrsseess  aalloonngg  wwiitthh  oonnee  nneeww  

hhyybbrriidd  ccllaassss  tthhrroouugghh  oouurr  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  AAccaaddeemmiicc  PPrrooggrraamm..    
  
••  WWee  hhaavvee  mmaaddee  mmaajjoorr  aaddvvaanncceess  oonn  oouurr  WWeebb  ppaaggee..    TThhiiss  iiss  aann  oonn  

ggooiinngg  pprroojjeecctt  aass  wwee  ppllaann  ttoo  uuppddaattee  aanndd  iimmpprroovvee  oouurr  WWeebb  SSiittee..  
  
FFuuttuurree  ggooaallss::  



  
••  IImmpplleemmeenntt  tthhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  ddeeggrreeee  tthhiiss  ffaallll..  WWee  hhaavvee  

ppuurrcchhaasseedd  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ssuupppplliieess  wwiitthh  $$4400,,000000  ffrroomm  tthhee  
AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  ssttaarrtt  uupp  ffuunndd  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  nneeww  pprrooggrraammss..      

  
••  ““CCoommmmuunniittyy  RReessoouurrcceess  iinn  CCoorrrreeccttiioonnss””  aanndd  ““CCrriimmiinnaall  

IInnvveessttiiggaattiioonn””  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  tthhiiss  sseemmeesstteerr  aass  oonn--lliinnee  ccoouurrsseess  
mmaakkiinngg  aallll  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  aaccaaddeemmiicc  ccoouurrsseess  aavvaaiillaabbllee  oonn--lliinnee  
ssoo  aannyyoonnee  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  oonn  aa  CCJJ  ddeeggrreeee..      

  
••  WWee  aarree  aallssoo  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  WWTT  ttoo  ccrreeaattee  aa  ffoouurr  yyeeaarr  oonn--lliinnee  

CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  ddeeggrreeee  wwiitthh  AACC  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffrreesshhmmaann  
aanndd  ssoopphhoommoorree  ccoouurrsseess  aanndd  WWTT  ooffffeerriinngg  tthhee  jjuunniioorr  aanndd  sseenniioorr  
ccoouurrsseess  oonn--lliinnee..        

  
••  EErriicc  iiss  wwoorrkkiinngg  ttoo  ggeett  hhiiss  ““RReessppoonnssiibbllee  MMoonneeyy  MMaannaaggeemmeenntt””  

ccoouurrssee  aapppprroovveedd  tthhrroouugghh  tthhee  UU..SS..  TTrruusstteeee  PPrrooggrraamm  ttoo  bbee  
rreeqquuiirreedd  ttrraaiinniinngg  ffoorr  aannyyoonnee  wwhhoo  ffiilleess  ffoorr  bbaannkkrruuppttccyy..    

  
••  WWee  wwiillll  ffoollllooww  aa  ffoorrmmaatt  ffrroomm  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr  ffoorr  tthhee  ““SSppeecciiaalliizzeedd””  

ttrraaiinniinngg  sscchheedduullee  wwiitthh  ttwwoo  ttoo  tthhrreeee  hhoott  ttooppiiccss  eeaacchh  yyeeaarr..    
TToonnii  wwiillll  hhaavvee  aa  tteennttaattiivvee  sscchheedduullee  ttoo  hhaanndd  oouutt  iinn  NNoovveemmbbeerr..  

  
••  WWee  ppllaann  ttoo  iinnccrreeaassee  oouurr  mmaarrkkeettiinngg  ffoorr  tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  

ddeeggrreeee..  
  

••  WWee  aarree  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  cclleeaanniinngg  aanndd  oorrggaanniizziinngg  oouurr  ssttoorraaggee  
aarreeaa  aanndd  pprreeppaarriinngg  oouurr  ooffffiicceess  ffoorr  nneeww  ppaaiinntt  aanndd  ccaarrppeett..  

  
TToonnii  ddiissccuusssseedd  tthhee  ssttaattuuss  oonn  sseevveerraall  ttooppiiccss  mmeennttiioonneedd  iinn  pprreevviioouuss  
AAddvviissoorryy  mmeeeettiinnggss::  
  

••  PPRRPPCC  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  WWeebb  lliinnkk..    WWee  wwiillll  lleett  
eevveerryyoonnee  kknnooww  wwhheenn  tthhiiss  iiss  uupp  aanndd  rruunnnniinngg..  

  
••  DDuurriinngg  sseevveerraall  mmeeeettiinnggss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  nneeww  AAccaaddeemmyy  ccaarrss  wwaass  

ddiissccuusssseedd..    NNoo  ppoossiittiivvee  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  aaccttiioonnss  wwee  hhaavvee  mmaaddee  
ssoo  wwee  ssttiillll  nneeeedd  ccaarrss..      

  
••  AA  sshhoorrtt  ddiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  ““NNIIMMSS””  

ttrraaiinniinngg  aanndd  tthhee  uuppccoommiinngg  ddeeaaddlliinnee  ooff  SSeepptteemmbbeerr  22000077..  
  

••  WWhhaatt  iiss  tthhee  ssttaattuuss  ooff  tthhee  AAFFIISS  aanndd  IIddeennttiixx  eeqquuiippmmeenntt  
ttrraaiinniinngg??    SSoommee  ooff  tthhee  ssmmaalllleerr  aaggeenncciieess  hhaavvee  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  bbuutt  



hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  oonn  hhooww  ttoo  uussee  iitt..  
  
••  OOnn  oouurr  TTCCLLEEOOSSEE  aatt--rriisskk  ssttaattuuss  ffoorr  tthhee  BBaassiicc  PPeeaaccee  OOffffiicceerr  

aanndd  BBaassiicc  JJaaiill  ttrraaiinniinngg,,  wwee  ccaann  rreeppoorrtt  oouurr  llaasstt  AAccaaddeemmyy  tteesstteedd  
aatt  9933..3333%%  oonn  ffiirrsstt  aatttteemmppttss  aanndd  tthhee  tthhrreeee  BBaassiicc  JJaaiill  ccllaasssseess  
wwee’’vvee  hheelldd  hhaavvee  aann  8877..0044%%  oonn  ffiirrsstt  aatttteemmppttss..    OOuurr  tteesstt  
ppeerrcceennttaaggeess  aarree  uupp  2200  ttoo  2255%%..      IIff  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  iimmpprroovvee  ffoorr  
tthhee  BBaassiicc  JJaaiill  aanndd  tthhee  9955thth  AAccaaddeemmyy  tteessttss  wweellll,,  wwee  sshhoouulldd  bbee  
rreemmoovveedd  ffrroomm  aatt--rriisskk  ssttaattuuss  iinn  SSeepptteemmbbeerr..    

  
  
LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  AAccaaddeemmyy  
&&  IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg  
UUppddaatteess::  
  

  
TThhee  9955thth  AAccaaddeemmyy  wwiillll  ggrraadduuaattee  oonn  AAuugguusstt  2244  aatt  66::3300  pp..mm..  aatt  tthhee  
OOaassiiss  SSoouutthhwweesstt  BBaappttiisstt  CChhuurrcchh..      EEvveerryyoonnee  iiss  iinnvviitteedd..    IIff  yyoouu  nneeeedd  
ooffffiicceerrss,,  pplleeaassee  ccaallll  AAlleexx  ttoo  sscchheedduullee  aa  ttiimmee  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  ccllaassss..  
  
IInn--SSeerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  sscchheedduulleess  wweerree  ppaasssseedd  oouutt  aanndd  AAlleexx  wweenntt  oovveerr  
sseevveerraall  ooff  ccoouurrsseess  lliisstteedd..      
  

••  AAddvvaannccee  FFiirreeaarrmm  ttrraaiinniinngg  iiss  lliimmiitteedd  ttoo  1166  ssttuuddeennttss..    SSttuuddeennttss  
wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuuppppllyy  110000  rroouunnddss  ooff  aammmmoo  aanndd  tthheeiirr  dduuttyy  
bbeelltt..    AA  ssiimmuullaattoorr  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  aa  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg..  

••  WWee  hhaavvee  oonnee  llaasstt  ““CCIITT””  ((CCrriissiiss  IInntteerrvveennttiioonn  TTrraaiinniinngg))  
sscchheedduulleedd  tthhiiss  yyeeaarr  oonn  AAuugguusstt  2299  aanndd  3300..    CCllaassss  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  
tthhee  WWeesstt  CCaammppuuss  wwiitthh  JJoohhnnnnyy  SSlluuddeerr  aass  tthhee  iinnssttrruuccttoorr..  

••  WWee  hhaavvee  sscchheedduulleedd  aann  ““IInntteerrddiiccttiioonn  aanndd  AAsssseett  FFoorrffeeiittuurree””  
sseemmiinnaarr  ffoorr  tthhee  DDEEAA  ttrraaiinniinngg  ddiivviissiioonn..      TThhiiss  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  
WWeesstt  CCaammppuuss  oonn  SSeepptteemmbbeerr  1188  aanndd  1199  aanndd  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  
cchhaarrggee  ffoorr  aannyyoonnee  wwhhoo  wwaannttss  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ccllaassss..      

    
  AAlleexx  wwiillll  hhaavvee  mmoorree  oonn  tthhee  nneexxtt  ttrraaiinniinngg  sscchheedduullee  aalloonngg  wwiitthh  ssoommee  
iinntteerrmmeeddiiaattee  ccllaasssseess..    IIff  yyoouu  hhaavvee  aannyy  ttrraaiinniinngg  nneeeeddss,,  pplleeaassee  lleett  hhiimm  
kknnooww..      

  
  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
EErriicc  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  
  

••  OOnn  AAuugguusstt  1155,,  wwee  hhaadd  oouurr  DDrruugg  CCoonnffeerreennccee  wwiitthh  oovveerr  115500  
aatttteennddiinngg..    WWee  rreecceeiivveedd  ggoooodd  rreessppoonnsseess  ffoorr  tthhiiss  ccoonnffeerreennccee..      

  
••  TThhee  77thth  AAnnnnuuaall  WWoommeenn  iinn  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  ((WWIICCJJ))  ccoonnffeerreennccee  

iiss  ccoommiinngg  uupp  iinn  OOccttoobbeerr..    TThhiiss  iiss  ooppeenn  ttoo  eevveerryyoonnee  ((mmeenn  aanndd  
wwoommeenn));;  tthhee  ttooppiiccss  wwiillll  bbee  ooff  bbeenneeffiitt  ttoo  aallll..  TThhiiss  yyeeaarr  yyoouu  wwiillll  
hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ooff  aatttteennddiinngg  oonnee,,  ttwwoo,,  oorr  tthhrreeee  ddaayyss..        CCoooorrss  
hhaass  aaggrreeeedd  ttoo  ssppoonnssoorr  tthhee  ddiinnnneerr  aatt  tthhee  CCoowwbbooyy  CClluubb  aanndd  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SShheerriiffff’’ss  OOffffiiccee  wwiillll  pprroovviiddee  lluunncchh  ffoorr  eevveerryyoonnee  



oonn  FFrriiddaayy..    TThhee  WWIICCJJ  PPllaannnniinngg  CCoommmmiitttteeee  hhaass  rreepprreesseennttaattiivveess  
ffrroomm  aallll  ooff  tthhee  aarreeaa  aaggeenncciieess..  

  
  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
NNoo  uuppddaatteess  ffoorr  IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss..  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
FFaallll  aaccaaddeemmiicc  ccllaasssseess  aarree  aallrreeaaddyy  ffuullll  aanndd  wwee  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  227755  
ddeeccllaarreedd  mmaajjoorrss  ffoorr  tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  AASS  ddeeggrreeee..    TThhee  ddeeggrreeee  ccaann  
bbee  ttaakkeenn  ccoommpplleetteellyy  oonn--lliinnee,,  ssoo  iiff  yyoouu  hhaavvee  ooffffiicceerrss  wwhhoo  wwoorrkk  oonn  ttiimmee  
sscchheedduulleess  wwhheerree  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  oouurr  iinn--ccllaassss  ccoouurrsseess,,  pplleeaassee  
lleett  tthheemm  kknnooww..  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn::  

••  CCaarrss  ffoorr  tthhee  AAccaaddeemmyy  ––  DDaallee  DDaavviiss  tthhoouugghhtt  CCaannyyoonn  PP..DD..  mmiigghhtt  
bbee  aabbllee  ttoo  hheellpp  wwhheenn  tthheeyy  ppuutt  tthheeiirr  ccaarrss  uupp  ffoorr  aauuccttiioonn..    
TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  ssaaiidd  aa  lleetttteerr  ooff  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  ccoolllleeggee  wwoouulldd  
pprroobbaabbllyy  bbee  aallll  PPaammppaa  PP..DD..  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  ggiivvee  aa  ccaarr  aass  aa  
ssttrraaiigghhtt  ddoonnaattiioonn..    TToonnii  aasskkeedd  ffoorr  bbootthh  ooff  tthheemm  ttoo  ssttaayy  iinn  
ccoonnttaacctt  aabboouutt  tthhee  aauuccttiioonn  iitteemmss  oorr  ccaarr  ddoonnaattiioonnss..  

  
••  PPootttteerr  CCoouunnttyy  wwiillll  bbee  hhoollddiinngg  aa  ““PPeeppppeerr  BBaallll  IInnssttrruuccttoorr””  ccoouurrssee  

iinn  SSeepptteemmbbeerr..    TThhee  ccllaassss  wwiillll  ccoosstt  $$220000  aanndd  yyoouu  ccaann  ggoo  oonn--lliinnee  
ttoo  rreeggiisstteerr..  

  
••  KKeenn  FFuunntteekk,,  AAPPDD,,  wwiillll  bbee  hhaavviinngg  aann  ““AAuuttoo  TThheefftt  IInnvveessttiiggaattiioonn  

aanndd  PPrreevveennttiioonn””  ccllaassss  oonn  AAuugguusstt  2299  ffrroomm  88::0000  aa..mm..  ttoo  55::0000  pp..mm..  
CCllaassss  wwiillll  bbee  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..    HHee  wwiillll  aallssoo  bbee  hhaavviinngg  aa  ““NNeeww  
SSuuppeerrvviissoorr””  ccoouurrssee  ##33773377..      

  
••  SSeeaann  HHaarrddmmaann,,  PPRRPPCC,,  mmeennttiioonneedd  tthhee  $$5500,,000000  lleefftt  iinn  tthhee  ddrruugg  

ttaasskk  ffoorrccee  ffuunndd..    TThhee  mmoonneeyy  iiss  jjuusstt  aabboouutt  ggoonnee  aass  wwee’’vvee  bbeeeenn  
aabbllee  ttoo  uussee  tthhee  ffuunnddss  tthhiiss  yyeeaarr..  

  
••  SSeeaann  aallssoo  ssppookkee  aa  ffeeww  mmoommeennttss  aabboouutt  tthhee  OOuutt--ooff--RReeggiioonn  

ttrraaiinniinngg  mmoonneeyy..    HHee  jjuusstt  wwaanntteedd  ttoo  rreemmiinndd  eevveerryyoonnee  tthhaatt  PPRRPPCC  
wwoouulldd  ppaayy  ½½  tthhee  ccoosstt  ooff  oouutt  ooff  rreeggiioonn  ttrraaiinniinngg  iiff  aann  ooffffiicceerr  
nneeeeddss  ttrraaiinniinngg  tthhaatt  iiss  nnoott  aavvaaiillaabbllee  hheerree..  

  
MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  22::3300  pp..mm..  

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN  SSIIGGNNAATTUURREE::  

  
DDAATTEE::  1100//3311//0077    

  
NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::    1111//1144//0077  

  


