
  
  

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

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGoorrddyy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    0055//1166//0077  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

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

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  0022//1144//0077  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  
  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

LLtt..  DDaallee  DDaavviiss  
CCaannyyoonn  PPoolliiccee  
DDeeppaarrttmmeenntt  
  

  
  

BBoo  DDeeAArrmmoonndd  
SShheerriiffff  
MMoooorree  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

TToonnii  GGoorrddyy  
DDiirreeccttoorr  ooff  CCJJ  PPrrooggrraammss  

  
  

TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  
DDiirreeccttoorr  
PPootttteerr,,  RRaannddaallll  &&  
AArrmmssttrroonngg  CCoouunnttiieess  
CCSSCCDD  
  

  
  

MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  
CCiivviilliiaann  

  
  

SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  
AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  ooff  CCJJ  
PPrrooggrraammss  

  
  

JJeeffff  LLeesstteerr  
CCaappttaaiinn  
AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

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

  
  

EErriicc  WWaallllaaccee  
CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  IInntteerrvveennttiioonn  
PPrrooggrraammss  

  
  

RRiicchhaarrdd  MMaarrttiinnddaallee  
4477thth  DDiissttrriicctt  AAttttoorrnneeyy’’ss  
OOffffiiccee  

  DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  
LLiieeuutteennaanntt  
TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy  
HHeeaalltthh  SScciieennccee  CCeenntteerr  
  

  
  

  
AAlleexx  CChhaanncciiaa  
CCoooorrddiinnaattoorr  ooff  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  BBrreenntt  HHaarrrriissoonn  
SShheerriiffff  
DDeeaaff  SSmmiitthh  CCoouunnttyy  SS..OO..  

        

      
  

      

  



  
  

  
AAggeennddaa  IItteemm  

AAccttiioonn  
DDiissccuussssiioonn  
IInnffoorrmmaattiioonn  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  

  
MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  

  
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
  
  

  
AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    

  
TToonnii  GGoorrddyy  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::    
FFoorreennssiicc  SScciieennccee  DDeeggrreeee  
  

    
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::  
  
  

  
AA  mmoottiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  NNoovveemmbbeerr  22000066  
aanndd  FFeebbrruuaarryy  22000077  mmeeeettiinnggss..    MMoottiioonn  wwaass  sseeccoonnddeedd  aanndd  ccaarrrriieedd..  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::      
FFoorreennssiicc  SScciieennccee  DDeeggrreeee  
  
  

  
TThhee  nneeww  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  DDeeggrreeee  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  ssttaarrtt  tthhiiss  ffaallll..    EEaacchh  
mmeemmbbeerr  rreecceeiivveedd  aa  bbrroocchhuurree  ccoonnttaaiinniinngg  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aallll  
aassppeeccttss  ooff  tthhee  nneeww  ddeeggrreeee  ppllaann..      
  
SSttuuddeennttss  wwiillll  nneeeedd  aa  bbaacchheelloorr’’ss  ddeeggrreeee  iinn  FFoorreennssiiccss  SScciieennccee  aanndd  aatt  
ssoommee  ppooiinntt  iinn  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn  tthheeyy  wwiillll  nneeeedd  ttoo  cchhoooossee  aa  ssppeecciiaallttyy  iinn  
tthhee  ffiieelldd..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  uunniivveerrssiittiieess  hhaavvee  aaggrreeeedd  ttoo  aacccceepptt  oouurr  
FFoorreennssiicc  SScciieennccee  AASS  ddeeggrreeee  ttrraannssffeerrss::  
    

••  EEaasstteerrnn  NNeeww  MMeexxiiccoo  UUnniivveerrssiittyy  iinn  PPoorrttaalleess,,  NNMM    
••  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  iinn  AArrlliinnggttoonn  
••  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  iinn  SSaann  AAnnttoonniioo  
••  UUnniivveerrssiittyy  ooff  NNoorrtthh  TTeexxaass  iinn  DDeennttoonn  
••  SStt..  EEddwwaarrddss  UUnniivveerrssiittyy  iinn  AAuussttiinn  

  
TToonnii  ppllaannss  ttoo  ttoouurr  tthhee  EEaasstteerrnn  NNeeww  MMeexxiiccoo  UUnniivveerrssiittyy  ccaammppuuss  tthhiiss  
ssuummmmeerr  aanndd  sshhee  wwiillll  aallssoo  ttrryy  ttoo  rreeaacchh  aa  ttrraannssffeerr  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  
TTeexxaass  TTeecchh  UUnniivveerrssiittyy..      
  
WWeesstt  TTeexxaass  AA&&MM  UUnniivveerrssiittyy  iiss  ccuurrrreennttllyy  uunnaabbllee  ttoo  aacccceepptt  oouurr  
FFoorreennssiicc  SScciieennccee  ttrraannssffeerrss  aass  tthheeyy  ddoo  nnoott  hhaavvee  aa  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  
pprrooggrraamm  iinn  ppllaaccee..      IItt  wwoouulldd  ccoosstt  tthheemm  aarroouunndd  $$550000,,000000  iinn  eeqquuiippmmeenntt  
ttoo  ggeett  tthhee  pprrooggrraamm  uupp  aanndd  ggooiinngg,,  pplluuss  tthheeyy  wwoouulldd  nneeeedd  aaddddiittiioonnaall  ffuullll--
ttiimmee  ssttaaffff  ffoorr  tthheeiirr  CChheemmiissttrryy  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  
ffoorr  aa  bbaacchheelloorr  lleevveell  iinn  FFoorreennssiicc  SScciieennccee..      
      
FFoorr  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee,,  tthhee  ccoosstt  hhaass  bbeeeenn  mmiinniimmaall  ssiinnccee  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg  
wwiitthh  pprrooggrraammss  aallrreeaaddyy  eessttaabblliisshheedd..    WWee  ddiidd  rreecceeiivvee  $$4400,,000000  ffoorr  nneeww  
pprrooggrraamm  mmoonneeyy  aanndd  tthhaatt  wwiillll  ccoovveerr  oouurr  bbaassiicc  ssttaarrtt  uupp  ccoosstt  ffoorr  tthhee  
rreeqquuiirreedd  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  II  aanndd  IIII..      
  
TToonnii  ssttaatteedd  tthhaatt  sshhee  ppllaannss  ttoo  ffoorrmm  aa  nneeww  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  jjuusstt  ffoorr  
tthhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  pprrooggrraamm..  



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

  
TThhee  9955thth  AAccaaddeemmyy  jjuusstt  ssttaarrtteedd  tthheeiirr  22ndnd  sseemmeesstteerr..  AAlleexx  iiss  pplleeaasseedd  
wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ggrraaddee  aavveerraaggee  eevveenn  tthhoouugghh  oonnee  
ssttuuddeenntt  ffaaiilleedd  tthhee  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ffiinnaall..    TThhee  9955thth  wwiillll  ggrraadduuaattee  oonn  
AAuugguusstt  2244..        
  
OOuurr  ppaassssiinngg  rraatteess  ffoorr  tthhee  TTCCLLEEOOSSEE  tteesstt  hhaavvee  iimmpprroovveedd  tthhiiss  yyeeaarr..    
TThhee  9944thth  AAccaaddeemmyy  tthhaatt  ggrraadduuaatteedd  iinn  MMaarrcchh  hhaadd  aa  9933..33%%  ppaassssiinngg  rraattee  
oonn  tthhee  TTCCLLEEOOSSEE  eexxaamm  aanndd  tthhee  llaasstt  BBaassiicc  JJaaiill  SScchhooooll  wwee  hheelldd  wwiitthh  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  hhaadd  aa  110000%%  ppaassssiinngg  rraattee..    RRooggeerr  FFllooyydd,,  tthhee  TTCCLLEEOOSSEE  
aauuddiittoorr,,  iiss  ccoommiinngg  ssoommeettiimmee  iinn  JJuunnee..      
  
WWee  aarree  llooww  oonn  PPRRPPCC  ffuunnddss  ffoorr  IInn--SSeerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ffoorr  tthhee  bbaallaannccee  ooff  
tthhiiss  yyeeaarr..    WWee  uusseedd  $$44,,000000  oonn  aann  eexxttrraa  BBaassiicc  JJaaiill  SScchhooooll  wwhhiicchh  
ddrraaiinneedd  oouurr  ffuunnddss..    IIff  aa  nneeeedd  ccoommeess  uupp  ffoorr  aannyy  ssppeecciiffiicc  ttrraaiinniinngg  
bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  ccoonnttrraacctt  yyeeaarr,,  wwee  ccaann  wwrriittee  uupp  tthhee  ccllaassss  aass  IInn  KKiinndd..    
LLeett  AAlleexx  kknnooww  iiff  yyoouu  aarree  sscchheedduulliinngg  aannyy  mmaannddaatteedd  ccllaasssseess  aanndd  hhee  ccaann  
ppaassss  tthhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  nneeeedd  tthhee  ttrraaiinniinngg..  
  
JJoohhnn  KKeeiihhll,,  PPRRPPCC,,  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee  nneeww  PPLLEETTSS  ((PPaannhhaannddllee  LLaaww  
EEnnffoorrcceemmeenntt  TTrraaiinniinngg  SSyysstteemm))  WWeebb  ssiittee..    WWee  wwiillll  aallll  bbee  aabbllee  ttoo  
ccoonnttrriibbuuttee  oouurr  ttrraaiinniinngg  sscchheedduulleess  ttoo  tthhiiss  ssiittee  aanndd  oouurr  WWeebb  ppaaggeess  wwiillll  
lliinnkk  ttoo  PPRRPPCC--PPLLEETTSS..    HHooppeeffuullllyy  tthhiiss  wwiillll  bbee  uupp  aanndd  rruunnnniinngg  bbyy  ffaallll..  
  
TToonnii  hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  cclloosseellyy  wwiitthh  oouurr  WWeebb  MMaasstteerr  ttoo  iimmpprroovvee  oouurr  
WWeebb  ppaaggee..    IIff  yyoouurr  aaggeennccyy  hhaass  iittss  oowwnn  WWeebb  ssiittee,,  wwee  wwiillll  bbee  aasskkiinngg  ffoorr  
yyoouu  ttoo  lliinnkk  ttoo  uuss  aanndd  wwee  wwiillll  lliinnkk  ttoo  yyoouu..    TThhiiss  wwiillll  bbeenneeffiitt  bbootthh  ppaarrttiieess..  
  

  
  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
WWee  hhaavvee  ffuunnddss  iinn  oouurr  ssppeecciiaalliizzeedd  bbuuddggeett  ttoo  ccoovveerr  ssoommee  aaddddiittiioonnaall  
ttrraaiinniinngg  tthhiiss  yyeeaarr..    DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  hhaavviinngg  JJiimm  DDooddssoonn  tteeaacchh  
““EEtthhiiccss  &&  TTeeaamm  BBuuiillddiinngg””..      TToonnii  wwiillll  cchheecckk  oonn  tthhiiss  aanndd  mmaayybbee  sscchheedduullee  
tthhee  ttrraaiinniinngg  iinn  JJuullyy..    TThhiiss  iiss  nnoott  PPRRPPCC  mmoonneeyy..  
  
EErriicc  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  
  

••  IInn  AApprriill,,  WWaaddee  FFoorrdd  ttaauugghhtt  aa  ““MMaannaaggeemmeenntt  bbyy  LLeeaaddeerrsshhiipp””  
ccllaassss  aatt  RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..    TThhiiss  ccllaassss  wwaass  nnoott  PPRRPPCC  
ssppoonnssoorreedd,,  bbuutt  RRaannddaallll  CCoouunnttyy  mmaaddee  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  hhoolldd  tthhee  
ttrraaiinniinngg  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..    SSoonnddrraa  aatttteennddeedd  tthhee  ttrraaiinniinngg  aanndd  ssaaiidd  
iitt  wwaass  aa  ggrreeaatt  ccllaassss..    



  
  
••  OOnn  MMaarrcchh  2299,,  oouurr  aannnnuuaall  CChhiilldd  AAbbuussee  CCoonnffeerreennccee,,  ““TThhee  

TTrraauummaattiizzeedd  CChhiilldd””,,  ttuurrnneedd  oouutt  ttoo  bbee  tthhee  bbiiggggeesstt  ccoonnffeerreennccee  
wwee  hhaavvee  eevveerr  hheelldd  wwiitthh  oovveerr  336655  ppeeooppllee  iinn  aatttteennddaannccee..    TThhee  
eevvaalluuaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ttrraaiinniinngg  wweerree  aallll  oonn  tthhee  hhiigghheesstt  mmaarrkkss  aanndd  
wwee  wweerree  pplleeaasseedd  wwiitthh  tthhaatt..      

  
••  TThhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  CCoonnffeerreennccee  hheelldd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  AApprriill  hhaadd  

7700  ttoo  8800  eennrroolllleedd..      
  

••  IInn  AAuugguusstt,,  wwee  wwiillll  hhoolldd  aa  ttwwoo--ddaayy  DDrruugg  CCoonnffeerreennccee..  YYoouu  wwiillll  
hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  aatttteenndd  oonnllyy  oonnee  ddaayy  oorr  bbootthh  ddaayyss..    DDaayy  oonnee  
wwiillll  ccoovveerr  ““EExxppllooddiinngg  DDrruugg  MMyytthhss  aanndd  TThhee  NNeeuurroobbiioollooggyy  ooff  
AAddddiiccttiioonn””  pprreesseenntteedd  bbyy  DDrr..  CCaarrllttoonn  EErriicckkssoonn  ffrroomm  tthhee  
AAddddiiccttiioonn  SScciieennccee  RReesseeaarrcchh  CCeenntteerr  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass..    
DDaayy  ttwwoo  wwiillll  ccoovveerr  ““TThhee  MMeetthh  EEppiiddeemmiicc””  pprreesseenntteedd  bbyy  RRaanndd  
KKaannnneennbbeerrgg  ffrroomm  tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  AAddddiiccttiioonn  sseerrvviicceess  iinn  
CCoolloorraaddoo..    TThhiiss  iiss  nnoott  aa  PPRRPPCC  ccllaassss..      

  
  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
WWee  aarree  wwoorrkkiinngg  oonn  aa  nneeww  pprrooggrraamm  ffoorr  ffeelloonnyy  ooffffeennddeerrss  wwiitthh  
bbeehhaavviioorraall  ttyyppeess  ooff  iissssuueess..    IInn  JJuullyy,,  wwee  ppllaann  ttoo  ssttaarrtt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  
ccoouurrsseess  wwiitthh  jjuuddiicciiaall  iinnvvoollvveemmeenntt..    OOffffeennddeerrss  wwiillll  ggoo  bbeeffoorree  aa  jjuuddggee  
wweeeekkllyy  oorr  aatt  lleeaasstt  22  ttoo  33  ttiimmeess  ppeerr  mmoonntthh  ddeeppeennddiinngg  oonn  hhooww  wweellll  tthheeyy  
aarree  ddooiinngg..    IIff  tthheeyy  ddoo  wweellll,,  ooffffeennddeerrss  wwiillll  rreecceeiivvee  rreedduucceedd  sseenntteenncceess  
aanndd  iiff  tthheeyy  ddoonn’’tt  ddoo  wweellll  tthheeyy  wwiillll  rreecceeiivvee  aaddddiittiioonnaall  ffiinneess  oorr  ssaannccttiioonnss..  
TThhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  ttoo  rreedduuccee  tthhee  ooffffeennddeerr’’ss  
jjaaiill  ttiimmee..    TThhee  mmoorree  jjuuddiicciiaall  iinnvvoollvveemmeenntt  wwee  hhaavvee;;  tthhee  mmoorree  ccoommpplliiaannccee  
wwee  wwiillll  hhaavvee  ffrroomm  ooffffeennddeerrss..  
  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
AAtt  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee,,  wwee  hhaavvee  aa  ttoottaall  ooff  225500  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  mmaajjoorrss  
wwiitthh  SSaarraahh  UUsseellddiinngg  aass  oouurr  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  iinnssttrruuccttoorr..    TToonnii  rreemmiinnddeedd  
tthhee  CCoommmmiitttteeee  tthhaatt  wwee  wweerree  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ““SSuunnsseettiinngg””  tthhee  
CCoorrrreeccttiioonnss  ddeeggrreeee..  
  
  
  

    



CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  

••  AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  tteessttiinngg  oonn  JJuunnee  99  ffoorr  tthheeiirr  nneexxtt  
aacccceelleerraatteedd  aaccaaddeemmyy..    AAPPDD  aallssoo  ssttaarrttss  aa  rreegguullaarr  aaccaaddeemmyy  oonn  
JJuunnee  77..    MMiikkee  AAllllaann  iiss  rreettiirriinngg  aanndd  SSttrreecciiaa  MMccCCaaiigg  wwiillll  bbee  ttaakkiinngg  
hhiiss  ppllaaccee..    AA  sshhoorrtt  ddiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  aallll  ooff  tthhee  cchhaannggeess  iinn  
ppeerrssoonnnneell  aatt  AAPPDD..    JJeeffff  wwiillll  sseenndd  ssoommeeoonnee  ttoo  ssppeeaakk  wwiitthh  tthhee  
9955thth  AAccaaddeemmyy  ttoo  rreemmiinndd  tthheemm  ttoo  ggeett  tthheeiirr  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  
bbeeffoorree  tthhee  JJuunnee  99  tteessttiinngg..  

  
••  SSggtt..  DDaavviidd  JJaammeess  wwiitthh  tthhee  bboommbb  tteeaamm  wwiillll  bbee  ddooiinngg  

ddeemmoonnssttrraattiioonnss  aatt  tthhee  TTeexxaass  PPaannhhaannddllee  PPeeaaccee  OOffffiicceerrss  
AAssssoocciiaattiioonn  ((TTPPPPOOAA))  mmeeeettiinngg  ttoommoorrrrooww  aatt  nnoooonn  oonn  tthhee  EEaasstt  
ssiiddee  ooff  tthhee  AAmmaarriilllloo  CCiivviicc  CCeenntteerr..    TThhee  bboommbb  eeqquuiippmmeenntt  wwaass  
ppuurrcchhaasseedd  wwiitthh  HHoommeellaanndd  SSeeccuurriittyy  ffuunnddss,,  ssoo  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  iiss  
aavvaaiillaabbllee  ttoo  eevveerryyoonnee  iinn  tthhee  PPaannhhaannddllee..  

  
••  LLtt..  DDaallee  DDaavviiss  mmeennttiioonneedd  tthhee  pprroobblleemm  ooff  kkeeeeppiinngg  hhiiss  ooffffiicceerrss  

ffrroomm  ggooiinngg  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  AAPPDD..  TToonnii  ssaaiidd  tthhaatt  sshhee  wwaass  aawwaarree  ooff  
tthhee  pprroobblleemm  aanndd  sshhee  hhaadd  ttaallkkeedd  wwiitthh  JJoohhnn  KKiieehhll..    JJoohhnn  ssaaiidd  ttoo  
rreemmiinndd  eevveerryyoonnee  ooff  tthhee  PPRRPPCC  ffuunnddss  iiff  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  hhiirree  
ssoommeeoonnee  ttoo  sseenndd  tthhrroouugghh  tthhee  aaccaaddeemmyy..    AAlleexx  rreemmiinnddeedd  
eevveerryyoonnee  tthhaatt  hhee  wwoouulldd  ssttaarrtt  iinntteerrvviieewwiinngg  ffoorr  tthhee  nneexxtt  
aaccaaddeemmyy  iinn  JJuunnee..  

  
••  WWee  nneeeedd  ttoo  rreeppllaaccee  WWeess  LLaanngghhaamm  oonn  tthhee  CCoommmmiitttteeee..    IIff  yyoouu  

hhaavvee  aannyyoonnee  iinn  mmiinndd,,  jjuusstt  lleett  TToonnii  kknnooww..  
  

••  TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  ggaavvee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  aa  nneeww  aallccoohhooll  mmoonniittoorriinngg  
ssyysstteemm  tthheeyy  aarree  uussiinngg..  

  
••  DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  vvoolluunntteeeerreedd  ttoo  hheellpp  TToonnii  ccoonnttaacctt  TTeexxaass  TTeecchh  

aabboouutt  tthhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  ttrraannssffeerrss..  
  
MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  22::1155  pp..mm..  
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