
  
  

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

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGrraayy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    0022//1188//0099  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

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

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  1111//1122//0088  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  
  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
XX    

DDaallee  AAllwwaann  
CChhiieeff  
DDuummaass  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  
CCiivviilliiaann  

  CChheerriiee  CClliiffttoonn  
AAssssiissttaanntt  PPrrooffeessssoorr    
AAddvviissiinngg  &&  CCoouunnsseelliinngg  

  
  

JJaammiiee  BBaakkeerr  
AAssssiissttaanntt  WWaarrddeenn  
TTDDCCJJ  BBiillll  CClleemmeennttss  UUnniitt  

  
XX  

RRoobbeerrtt  HHuuddddlleessttoonn    
SSeerrggeeaanntt  
PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  SShhaawwnn  FFoouuttss  
CCoorrppoorraattee  DDeevveellooppmmeenntt  CCoonnssuullttaanntt  
WWoorrkkffoorrccee  DDeevveellooppmmeenntt  

  
  

DDaallee  DDaavviiss  
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AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    
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EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::    UUppddaatteess    
  

    
TToonnii  GGrraayy  

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

  
  

  
AAlleexx  CChhaanncciiaa  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

    
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  
  
  

  
EErriicc  WWaallllaaccee  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

    
TToonnii  GGrraayy  
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

    
TToonnii  GGrraayy  



MMIINNUUTTEESS  
  
KKeeyy  DDiissccuussssiioonn  PPooiinnttss  

  
DDiissccuussssiioonn  
  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  
  

  
MMeeeettiinngg  wwaass  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  aatt  11::3300  pp..mm..    IInnttrroodduuccttiioonnss  wweerree  mmaaddee  aarroouunndd  tthhee  
rroooomm..      DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  wwhhoo  wwoouulldd  rreeppllaaccee  TTrreevvllyynn  PPiittnneerr..    IItt  wwaass  ddeecciiddeedd  
TToonnii  wwoouulldd  ccoonnttaacctt  DDoonnnnyy  BBrroowwnn,,  IInntteerriimm  CChhiieeff  ooff  PPaammppaa  PPoolliiccee  DDeepptt..,,  ttoo  sseeee  iiff  
hhee  wwoouulldd  bbee  wwiilllliinngg  ttoo  sseerrvvee  oonn  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  
  
TToonnii  aasskkeedd  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  NNoovveemmbbeerr  1122,,  22000088,,  mmeeeettiinngg..    AA  
mmoottiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess..    MMoottiioonn  wwaass  sseeccoonnddeedd  aanndd  ccaarrrriieedd..  
  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::  UUppddaatteess  

  
TToonnii  ggaavvee  uuppddaatteess  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  pprreevviioouuss  mmeeeettiinnggss::  
  

••  DDuurriinngg  tthhee  llaasstt  mmeeeettiinngg,,  wwee  ddiissccuusssseedd  hhaavviinngg  aa  ssuubbccoommmmiitttteeee  ttoo  hheellpp  wwiitthh  
ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  AAccaaddeemmyy  aapppplliiccaannttss..      IItt  wwoouulldd  bbee  ttoooo  llaabboorr  iinntteennssiivvee  
ffoorr  tthhee  ssuubbccoommmmiitttteeee  ttoo  mmeeeett  wwiitthh  eeaacchh  aapppplliiccaanntt,,  ssoo  iitt  hhaass  bbeeeenn  
ddeetteerrmmiinneedd  tthhee  ssuubbccoommmmiitttteeee  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  oonnllyy  tthhoossee  aapppplliiccaannttss  wwhhoo  aarree  
ssuubbjjeecctt  ttoo  rreejjeeccttiioonn..    TThhee  ssuubbccoommmmiitttteeee  ((SSttrreecciiaa  MMccCCaaiigg,,  RRoobbeerrtt  
HHuuddddlleessttoonn,,  KKeellllee  HHaallll,,  aanndd  BBiillll  MMccLLeeaann))  wwiillll  mmeeeett  ssoooonn  ttoo  ggoo  oovveerr  tthhee  
pprroocceedduurreess  wwee  nneeeedd  ttoo  ffoollllooww..    TToonnii  wwiillll  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ssuubbccoommmmiitttteeee  
dduurriinngg  oouurr  nneexxtt  mmeeeettiinngg..      

      
••  TThhee  CCllaarreennddoonn  CCoolllleeggee  aanndd  PPaammppaa  PP..DD..  iissssuuee  ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  

mmeeeettiinngg  iiss  uunnrreessoollvveedd..    SSiinnccee  PPaammppaa  PP..  DD..  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  CCllaarreennddoonn  
CCoolllleeggee  sseerrvviiccee  aarreeaa,,  wwee  nneeeedd  aapppprroovvaall  ffrroomm  CCllaarreennddoonn  CCoolllleeggee  ttoo  ggoo  iinnttoo  
tthheeiirr  tteerrrriittoorryy  ttoo  pprroovviiddee  TTCCLLEEOOSSEE  ttrraaiinniinngg..      PPaammppaa  PP..DD..  sseenntt  aa  rreeqquueesstt  
ttoo  CCllaarreennddoonn  CCoolllleeggee  ssttaattiinngg  tthheeiirr  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  TTCCLLEEOOSSEE  ttrraaiinniinngg  
tthhrroouugghh  uuss,,  hhoowweevveerr  tthhee  rreeqquueesstt  wwaass  rreejjeecctteedd..    TToonnii  hhaass  nnoott  ffoolllloowweedd  uupp  
oonn  tthhiiss  iissssuuee  aass  tthhee  ssiittuuaattiioonn  hhaass  cchhaannggeedd  wwiitthh  TTrreevvllyynn  PPiittnneerr  ggoonnee..  TToonnii  
wwiillll  cchheecckk  wwiitthh  DDoonnnnyy  BBrroowwnn  ttoo  sseeee  iiff  hhee  wwaannttss  hheerr  ttoo  ccoonnttaacctt  CCllaarreennddoonn  
CCoolllleeggee..  

  
••  UUppddaattee  oonn  tthhee  AAccaaddeemmyy  ccaarr  ssiittuuaattiioonn  wwaass  ppoossiittiivvee..    WWee  rreecceeiivveedd  aa  rroollll  

ddoowwnn  ccaarr  ffrroomm  PPaammppaa  PP..DD..  aanndd  aa  sseeccoonndd  rroollll  ddoowwnn  ccaarr  ffrroomm  AAmmaarriilllloo  
CCoolllleeggee  ((AACC))  PP..DD..    TToonnii  hhaass  aallssoo  ssuubbmmiitttteedd  aa  rreeqquueesstt  ffoorr  AACC  IInnssttiittuuttiioonnaall  
RReessoouurrccee  ffuunnddss  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  $$1122,,000000  ttoo  ppuurrcchhaassee  ttwwoo  ccaarrss..    WWee  
sshhoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ggoooodd  hheeaalltthhyy  fflleeeett  ffoorr  oouurr  ““PPrrooffeessssiioonnaall  
PPoolliiccee  DDrriivviinngg””  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  tthhee  vveehhiiccllee  rroollll  ddoowwnnss  eevveerryy  yyeeaarr  oorr  ttwwoo  aanndd  
wwiitthh  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  ttwwoo  ccaarrss..  TToonnii  tthhaannkkeedd  DDaallee  DDaavviiss  ffoorr  aallll  ooff  hhiiss  
iinnppuutt  aanndd  hheellpp..  

  
••  WWee  hhaavvee  sscchheedduulleedd  oouurr  ffiirrsstt  IInnttooxxiillyyzzeerr  SScchhooooll  ffoorr  MMaayy..  TThhaannkkss  ttoo  tthhee  

IInnttooxxiillyyzzeerr  ssuubbccoommmmiitttteeee  wwhhoo  wwoorrkkeedd  hhaarrdd  ttoo  ffiinndd  aa  wwaayy  ttoo  hhaavvee  tthhee  
ttrraaiinniinngg  hheerree  iinnsstteeaadd  ooff  sseennddiinngg  ooffffiicceerrss  ttoo  MMiiddllaanndd,,  SSaann  AAnnttoonniioo,,  oorr  
TTaarrrraanntt  CCoouunnttyy..    KKrriissttiiee  SSwweeaarriinnggeenn  ffrroomm  MMiiddllaanndd  CCoolllleeggee  wwiillll  ddoo  tthhee  



ttrraaiinniinngg  aatt  aann  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ooff  $$22,,550000  ttoo  $$33,,000000..      IIff  aallll  ggooeess  wweellll  wwiitthh  tthhee  
ffiirrsstt  ccllaassss  hheelldd  iinn  MMaayy,,  wwee  wwiillll  sscchheedduullee  aannootthheerr  oonnee  ffoorr  NNoovveemmbbeerr..  
  

••  TThhee  ““SScciieennttiiffiicc  AAcccciiddeenntt  IInnvveessttiiggaattiioonn””  ccllaassss  wwiillll  bbee  hheelldd  tthhiiss  ssuummmmeerr..    
AAlleexx  iiss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ffiinnaalliizziinngg  eevveerryytthhiinngg  aanndd  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  hhee  
wwiillll  hhaavvee  iitt  lliisstteedd  oonn  tthhee  ttrraaiinniinngg  sscchheedduullee..    CCoosstt  wwiillll  bbee  $$559955  ffoorr  tthhee  ttwwoo  
wweeeekk  ttrraaiinniinngg..      

  
••  ““EEmmoottiioonnaall  SSuurrvviivvaall””  wwiitthh  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  AApprriill  66..    TToonnii  

tthhaannkkeedd  AAmmaarriilllloo  PP..  DD..  ffoorr  tthheeiirr  $$22,,000000  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  
aasskkeedd  ffoorr  aannyyoonnee  eellssee  wwiitthh  eexxttrraa  ttrraaiinniinngg  ffuunnddss  ttoo  hheellpp  oouutt..      TToottaall  ccoosstt  ffoorr  
tthhiiss  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  aarroouunndd  $$44,,000000..    WWee  wwaanntt  ttoo  iinncclluuddee  ssppoouusseess  aanndd  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ccoovveerr  tthhee  ccoosstt  wwiitthhoouutt  uussiinngg  PPRRPPCC  ffuunnddss..      

  
  
AAccaaddeemmyy  &&  IInn--SSeerrvviiccee  
TTrraaiinniinngg  UUppddaatteess::  
  
  
  

  
TThhee  9988thth  AAccaaddeemmyy  wwiillll  ttaakkee  tthheeiirr  TTCCLLEEOOSSEE  TTeesstt  oonn  MMaarrcchh  2266  aanndd  wwiillll  ggrraadduuaattee  
oonn  MMaarrcchh  2277..      TThhee  9988thth  AAccaaddeemmyy  JJoobb  FFaaiirr  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  MMaarrcchh  1100..    TThhiiss  
AAccaaddeemmyy  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  ““DDeeffeennssiivvee  TTaaccttiiccss””  ttrraaiinniinngg..      
  
TThhee  9999thth  AAccaaddeemmyy  ssttaarrtteedd  iinn  JJaannuuaarryy  aanndd  iiss  ccuurrrreennttllyy  ttaakkiinngg  tthheeiirr  PPeennaall  CCooddee  ccllaassss..  
TThheeyy  hhaavvee  hhaadd  aa  ccoouuppllee  ooff  tteessttss  ssoo  ffaarr  aanndd  tthhee  ggrraaddeess  wweerree  ggoooodd..    TThhee  9999thth  
AAccaaddeemmyy  wwiillll  ggrraadduuaattee  oonn  AAuugguusstt  2288..  
  
AAlleexx  hhaass  rreecceeiivveedd  pprraaiissee  ffrroomm  iinnssttrruuccttoorrss  ffoorr  bbootthh  aaccaaddeemmiieess..  
  
AAlleexx  ddeessccrriibbeedd  tthhee  nneeww  ddeeffeennssiivvee  ttaaccttiiccss  rroooomm  iinn  WWeesstt  CCaammppuuss  BBuuiillddiinngg  ““BB””..    WWee  
hhaavvee  mmaaddee  aann  aarrrraannggeemmeenntt  wwiitthh  AACC  LLeeiissuurree  SSttuuddiieess  ttoo  sshhaarree  tthhee  rroooomm  aanndd  
eeqquuiippmmeenntt..      BByy  ccoommbbiinniinngg  rreessoouurrcceess  wwee  hhaavvee  aann  iimmpprreessssiivvee  aarreeaa  ffoorr  aallll  ddeeffeennssiivvee  
ttaaccttiiccss  ttrraaiinniinngg..        
  
AAlleexx  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  IInn--SSeerrvviiccee  TTrraaiinniinngg::  
  

••  MMaannddaatteedd  ccllaasssseess  wwiillll  bbee  hheelldd  tthhrroouugghh  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ttrraaiinniinngg  ccyyccllee  wwhhiicchh  
iiss  AAuugguusstt  3311,,  22000099..    WWee  hhaavvee  33  mmoorree  ““SSppeecciiaall  IInnvveessttiiggaattiivvee  TTooppiiccss””  
((TTCCLLEEOOSSEE  ##33223322))  aanndd  33  mmoorree  ““CCuullttuurraall  DDiivveerrssiittyy””  ((TTCCLLEEOOSSEE  ##33993399))  
oonn  tthhee  sscchheedduullee..      

  
••  TThhee  ffoolllloowwiinngg  IInntteerrmmeeddiiaattee  ccoouurrsseess  aarree  oonn  tthhee  sscchheedduullee::    IInntteerrmmeeddiiaattee  

UUssee  ooff  FFoorrccee,,  IInntteerrmmeeddiiaattee  CChhiilldd  AAbbuussee,,  aanndd  IInntteerrmmeeddiiaattee  AArrrreesstt,,  SSeeaarrcchh  
&&  SSeeiizzuurree..  

  
••  TTwwoo  mmoorree  JJaaiill  SScchhoooollss  aarree  sscchheedduulleedd..  

  
IIff  yyoouu  wwaanntt  aa  ssppeecciiffiicc  ccllaassss  ttoo  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  sscchheedduullee,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  AAlleexx..  
  
IInn  aa  pprreevviioouuss  mmeeeettiinngg,,  wwee  ddiissccuusssseedd  ooffffeerriinngg  tthhee  mmaannddaatteedd  ccoouurrsseess  oonn  lliinnee..  TThhee  
336600  TTrraaiinniinngg  wwhhoo  pprroovviiddeess  oonn--lliinnee  ccoouurrsseess  ffoorr  ootthheerr  wwoorrkkffoorrccee  ttrraaiinniinngg  tthhrroouugghh  
AACC  hhaass  ssuubbmmiitttteedd  ssoommee  ccoouurrsseess  ttoo  TTCCLLEEOOSSEE  ffoorr  aapppprroovvaall..          



  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
EErriicc  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  
  

••  OOnn  JJaannuuaarryy  1144  wwee  hheellppeedd  PPRRPPCC  wwiitthh  tthhee  ““PPaannhhaannddllee  RReeggiioonnaall  EEmmeerrggeennccyy  
MMaannaaggeemmeenntt””  sseemmiinnaarr  wwhhiicchh  wwaass  aa  bbiigg  ssuucccceessss  wwiitthh  443355  ppeeooppllee  aatttteennddiinngg..    
TThhee  eevvaalluuaattiioonnss  wwee  rreecceeiivveedd  wweerree  aallll  ppoossiittiivvee..      TThhiiss  sseemmiinnaarr  wwiillll  pprroobbaabbllyy  
bbee  sscchheedduulleedd  aass  aann  aannnnuuaall  eevveenntt..  

  
••  OOnn  FFeebbrruuaarryy  44,,  55,,  aanndd  66,,  wwee  hheelldd  ““LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  EEtthhiiccss””  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  

JJiimm  DDooddssoonn  aanndd  BBeevveerrllyy  CChhiiooddoo..    WWee  rreecceeiivveedd  eexxcceelllleenntt  eevvaalluuaattiioonnss  ffoorr  
bbootthh  pprreesseenntteerrss  ffrroomm  tthhee  8822  ppeeooppllee  wwhhoo  aatttteennddeedd..    
  

••  TThhee  99thth  AAnnnnuuaall  CChhiilldd  AAbbuussee  CCoonnffeerreennccee  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  MMaarrcchh  2266..    TThhiiss  
wwiillll  oonnllyy  ccoosstt  $$2200  ttoo  aatttteenndd..  

  
••  WWee  hhaavvee  tthhee  ““EEmmoottiioonnaall  SSuurrvviivvaall””  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn  

sscchheedduulleedd  oonn  AApprriill  66..      
  

••  DDuurriinngg  AApprriill  aanndd  MMaayy  wwee  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccllaasssseess  wwiitthh  tthhee  MMiiddwweesstt  
CCoouunntteerrddrruugg  TTrraaiinniinngg  CCeenntteerr::    ““UUnnddeerrssttaannddiinngg  CCrriimmee  aanndd  CCuullttuurree  iinn  tthhee  
LLaattiinnoo  CCoommmmuunniittyy””  aanndd  ““DDeetteeccttiinngg  DDaannggeerr””..      IIff  yyoouu  aarree  ttrraavveelliinngg  5500  
mmiilleess  oorr  mmoorree  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ttrraaiinniinngg,,  yyoouurr  llooddggiinngg  aanndd  mmeeaallss  wwiillll  bbee  
pprroovviiddeedd..    YYoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ggoo  oonn--lliinnee  ttoo  tthheeiirr  wweebbssiittee  ttoo  rreeggiisstteerr..  

  
TToonnii  ccoommmmeennddeedd  AAlleexx  aanndd  EErriicc  ffoorr  tthheeiirr  iinniittiiaattiivvee  iinn  ffiinnddiinngg  aanndd  aarrrraannggiinngg  tthhee  
ttrraaiinniinngg  tthhrroouugghh  MMiiddwweesstt  CCoouunntteerrddrruugg  CCeenntteerr..      
  
TToonnii  wwiillll  ttrryy  ttoo  sscchheedduullee  sseevveerraall  mmoorree  ssppeecciiaalliizzeedd  sscchhoooollss  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  tthhiiss  
yyeeaarr..  
  

  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
NNoo  uuppddaatteess  ffoorr  IInntteerrvveennttiioonn..  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
TToonnii  iiss  pprreeppaarriinngg  ttoo  mmaaiill  oouutt  55,,000000  ppoosstt  ccaarrddss  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  oonn--lliinnee  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  ddeeggrreeee  ppllaann..    SShhee  iiss  aallssoo  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  uuppddaattiinngg  oouurr  wweebbssiittee  ttoo  
iinncclluuddee  oonn--lliinnee  ddeeggrreeee  ssppeecciiffiiccss..    WWee  wwiillll  aallssoo  bbee  uuppggrraaddiinngg  tthhee  AAccaaddeemmyy  wweebbssiittee  
aass  wwee  ffooccuuss  oonn  oouurr  110000thth  AAccaaddeemmyy  wwhhiicchh  ssttaarrttss  iinn  OOccttoobbeerr..    TToonnii  ppllaannss  ttoo  rreelleeaassee  
tthhee  nneeww  PPRRLLEEAA  llooggoo  ffoorr  tthhee  9999thth  AAccaaddeemmyy  ggrraadduuaattiioonn  iinn  AAuugguusstt..    TThhee  nneeww  llooggoo  
wwiillll  bbee  oonn  AAccaaddeemmyy  sshhiirrttss  aanndd  wwiillll  bbee  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  wwaallll  oouuttssiiddee  tthhee  AAccaaddeemmyy  
ddoooorr..      
  
OOnn  MMaarrcchh  55,,  wwee  hhaavvee  tthhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  AAddvviissoorryy  
CCoommmmiitttteeee..      IInn  MMaayy,,  wwee  wwiillll  hhaavvee  oouurr  ffiirrsstt  ggrraadduuaatteess  iinn  FFoorreennssiicc  SScciieennccee..  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  



  ••  DDaallee  DDaavviiss  aanndd  KKeellllee  HHaallll  wwoouulldd  lliikkee  ffoorr  TToonnii  ttoo  ssppoonnssoorr  aa  ““HHiigghhwwaayy  
IInntteerrddiiccttiioonn””  ccoouurrssee..      TTrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  ttwwoo  ddaayyss  aanndd  ccoosstt  $$225500  ppeerr  ppeerrssoonn..  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  ccoonnttrraaccttiinngg  ffoorr  aa  ffllaatt  ffeeee  iinnsstteeaadd  ooff  ppeerr  ppeerrssoonn  
cchhaarrggee..    TToonnii  wwiillll  bbee  ggllaadd  ttoo  llooookk  iinnttoo  tthhiiss..      

  
••  KKeellllee  aasskkeedd  aabboouutt  aa  ““PPoolliiccee  DDrriivviinngg””  sscchhooooll  ffoorr  iinn--sseerrvviiccee..    DDiissccuussssiioonn  

wwaass  hheelldd  oonn  tthhee  AAiirrppoorrtt  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  uussiinngg  tthheeiirr  ddrriivviinngg  ttrraacckk..    RRCCSSOO  
wwiillll  aallssoo  bbee  hhoollddiinngg  aann  iinnssttrruuccttoorr  sscchhooooll..  
  

••  JJaammiiee  BBaakkeerr  aaggrreeeedd  ttoo  pprroovviiddee  ppaaiinntteerrss  ffoorr  tthhee  nneeww  DDeeffeennssiivvee  TTaaccttiiccss  
rroooomm..  
  

••  CChheerriiee  CClliiffttoonn  mmeennttiioonneedd  tthhee  44%%  eennrroollllmmeenntt  iinnccrreeaassee  ffoorr  tthhee  SSpprriinngg  
sseemmeesstteerr  aatt  AACC..    TThhiiss  mmoonntthh  wwee  wwiillll  bbrreeaakk  ggrroouunndd  ffoorr  tthhee  nneeww  NNuurrssiinngg  
aanndd  DDeennttaall  CCeenntteerr  oonn  tthhee  WWeesstt  CCaammppuuss  wwhhiicchh  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  ooppeenn  iinn  tthhee  
FFaallll  ooff  22001100..    TThhee  aaddddiittiioonnaall  bbuuiillddiinngg  ssppaaccee  wwiillll  ggiivvee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  mmoorree  
rroooomm  iinn  bbuuiillddiinngg  ““CC””..  
  

••  TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  ssppookkee  aa  ffeeww  mmoommeennttss  aabboouutt  tthhee  SSaannccttiioonnss  CCoouurrtt  hhee  hhaass  
bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  oonn  wwhhiicchh  hhaass  bbeeeenn  eexxttrreemmeellyy  ssuucccceessssffuull..      HHee  ddeettaaiilleedd  tthhee  
pphhaasseess  ooffffeennddeerrss  ggoo  tthhrroouugghh  aanndd  mmeennttiioonneedd  tthhee  nnuummeerroouuss  bbeenneeffiittss  ooff  tthhiiss  
nneeww  pprrooggrraamm..      
  

••  TToonnii  ddeettaaiilleedd  tthhee  nneeww  99--mmoonntthh  ““EEtthhiiccaall  LLeeaaddeerrsshhiipp””  ttrraaiinniinngg  sscchheedduulleedd  ttoo  
ssttaarrtt  iinn  SSeepptteemmbbeerr..    TThhee  ccoouurrssee  wwiillll  ccoosstt  $$669955  ppeerr  ppeerrssoonn  wwiitthh  ccllaasssseess  hheelldd  
oonnccee  aa  mmoonntthh  ffrroomm  99  ttoo  44..    WWee  wwiillll  ssttaarrtt  mmaarrkkeettiinngg  tthhiiss  iinn  MMaayy..      
  

••  TToonnii  tthhaannkkeedd  tthhee  IInnttooxxiillyyzzeerr  ssuubbccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss::  DDaallee  AAllwwaann,,  DDaallee  
DDaavviiss,,  KKeellllee  HHaallll,,  KKeenn  FFuunntteekk,,  SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  aanndd  AAlleexx  CChhaanncciiaa..    SShhee  
ggaavvee  ssppeecciiaall  tthhaannkkss  ttoo  SSoonnddrraa  ffoorr  aallll  ooff  hheerr  rreesseeaarrcchh..  
  

BBeeffoorree  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg  TToonnii  wwiillll  ddoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::      
  

••  MMeeeett  wwiitthh  tthhee  ssuubbccoommmmiitttteeee  ffoorr  pprroocceessssiinngg  AAccaaddeemmyy  aapppplliiccaattiioonnss  
••  CChheecckk  oonn  tthhee  CCllaarreennddoonn  CCoolllleeggee  iissssuuee  
••  SSeeee  aabboouutt  tthhee  oonn  lliinnee  mmaannddaatteedd  ccllaasssseess    
••  AAsskk  DDoonnnnyy  BBrroowwnn  iiff  hhee  wwiillll  sseerrvvee  oonn  tthhee  CCoommmmiitttteeee  
  

MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  33::2200  pp..mm..  
  

  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN  
SSIIGGNNAATTUURREE::  

  
DDAATTEE::    0044//3300//0099  

  
NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::    0055//2200//0099  

  


