
  
  

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

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN::        TToonnii  GGoorrddyy  
  
MMEEEETTIINNGG  DDAATTEE::    0022//2200//0088  

  
MMEEEETTIINNGG  TTIIMMEE::    11::3300  PPMM  

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

  
RREECCOORRDDEERR::        SSiibbbbiiee  SSaammss  

  
  

  
PPRREEVVIIOOUUSS  MMEEEETTIINNGG::  1111//1144//0077  

  
MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT::              OOTTHHEERRSS  PPRREESSEENNTT::  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

  
NNaammee  aanndd  TTiittllee  

  
  

DDaallee  AAllwwaann  
CChhiieeff  
DDuummaass  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

JJooee  GGrriimmeess  
AAssssiissttaanntt  WWaarrddeenn  
TTDDCCJJ  

  
  

SSeeaann  HHaarrddmmaann  
PPRRPPCC  

  
  

DDaallee  DDaavviiss  
LLiieeuutteennaanntt  
CCaannyyoonn  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

MMiicchhaaeell  HHuubbbbss  
CCiivviilliiaann  
  

  
  

JJoohhnn  KKiieehhll  
PPRRPPCC  

  
  

BBoo  DDeeAArrmmoonndd  
SShheerriiffff  
MMoooorree  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  
  

BBiillll  MMccLLeeaann  
CCiivviilliiaann  

  
  

TToonnii  GGoorrddyy  
DDiirreeccttoorr    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  

KKeenn  DDoouugghheerrttyy  
LLiieeuutteennaanntt  
PPootttteerr  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  
LLiieeuutteennaanntt  
TTeexxaass  TTeecchh  PPoolliiccee  DDeepptt..  
  

  
  

SSoonnddrraa  BBeeiigghhllee  
AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

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

  KKeellllee  HHaallll  
LLiieeuutteennaanntt  
RRaannddaallll  CCoouunnttyy  SS..OO..  

  EErriicc  WWaallllaaccee  
CCoooorrddiinnaattoorr      
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss  

  KKeenn  FFuunntteekk  
CCaappttaaiinn  
AAmmaarriilllloo  PPoolliiccee  DDeepptt..  

  
  

    AAlleexx  CChhaanncciiaa  
CCoooorrddiinnaattoorr    
CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  PPrrooggrraammss  

  
  
  
  



  
  
  
AAggeennddaa  IItteemm  

AAccttiioonn  
DDiissccuussssiioonn  
IInnffoorrmmaattiioonn  

  
RReessppoonnssiibbiilliittyy  

  
CCoonnttiinnuuiinngg  BBuussiinneessss::  
  

  
MMeeeettiinngg  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  

  
TToonnii  GGoorrddyy  
  

  
  
  

  
AApppprroovvaall  ooff  mmiinnuutteess    

  
TToonnii  GGoorrddyy  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::    
PPaannhhaannddllee  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  
TTrraaiinniinngg  SSiittee  ((PPLLEETTSS))  

    
SSeeaann  HHaarrddmmaann  
  

  
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::  
  
  

  
TToonnii  iinnttrroodduucceedd  JJoohhnn  KKiieehhll  aanndd  SSeeaann  HHaarrddmmaann  ffrroomm  PPRRPPCC..    JJeeaanneettttaa  SSmmiilleeyy  wwaass  
aallssoo  iinnttrroodduucceedd..    JJeeaanneettttaa  iiss  tthhee  nneeww  ssttaaffff  aassssiissttaanntt  wwhhoo  rreeppllaacceedd  CCoonnnniiee  
ddeeJJeessuuss  iinn  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  IInn--SSeerrvviiccee..      JJeeaanneettttaa  pprreevviioouussllyy  wwoorrkkeedd  iinn  tthhee  
NNuurrssiinngg  DDiivviissiioonn  aanndd  wwee  aarree  eexxttrreemmeellyy  pprroouudd  ttoo  hhaavvee  hheerr  iinn  oouurr  ddeeppaarrttmmeenntt..  
  
AA  mmoottiioonn  wwaass  mmaaddee  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  NNoovveemmbbeerr  1144,,  22000077,,  
mmeeeettiinngg..    MMoottiioonn  wwaass  sseeccoonnddeedd  aanndd  ccaarrrriieedd..  
  

  
EEdduuccaattiioonn  RReeppoorrtt::      
PPLLEETTSS  wwiitthh  SSeeaann  HHaarrddmmaann  
  
  

  
TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  ttuurrnneedd  oovveerr  ttoo  SSeeaann  HHaarrddmmaann  wwiitthh  PPRRPPCC..      SSeeaann  pprreesseenntteedd  tthhee  
nneeww  PPaannhhaannddllee  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt  TTrraaiinniinngg  SSiittee  ((PPLLEETTSS))  aanndd  iinnssttrruucctteedd  tthhee  
CCoommmmiitttteeee  oonn  hhooww  ttoo  llooookk  ffoorr  ssppeecciiffiicc  ttrraaiinniinngg..    IIff  yyoouu  sseelleecctt  tthhee  ccllaassss  yyoouu  wwaanntt  aa  
wwiinnddooww  ppooppss  uupp  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::    DDaattee,,  ttiimmee,,  llooccaattiioonn,,  
iinnssttrruuccttoorr,,  ccoosstt,,  ssppoonnssoorr,,  eettcc..      YYoouu  ccaann  uussee  aa  kkeeyywwoorrdd  sseeaarrcchh  ((bbyy  ttrraaiinniinngg  oorr  bbyy  
ddaattee))  ttoo  ffiinndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  yyoouu  nneeeedd  oorr  wwaanntt..      
  
IIff  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ppoosstt  ttoo  tthhee  PPLLEETTSS  ccaalleennddaarr,,  ccoonnttaacctt  SSeeaann  aanndd  hhee  wwiillll  ggiivvee  yyoouu  aa  
uusseerr  nnaammee  aanndd  ppaasssswwoorrdd..    WWhheenn  yyoouu  llooggiinn  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  yyoouu  ccaann  cchhaannggee  yyoouurr  
ppaasssswwoorrdd..      TToo  ppoosstt  aa  ccllaassss,,  cclliicckk  oonn  tthhee  ddaattee  ttoo  ppuullll  uupp  aa  wwiinnddooww  ffoorr  ddaattaa  eennttrryy  
ffoorr  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  ccllaassss..    OOnnccee  yyoouu  ssuubbmmiitt  tthhee  ppoossttiinngg,,  SSeeaann  wwiillll  cchheecckk  ttoo  
bbee  ssuurree  iitt  iiss  aapppprroopprriiaattee  aanndd  ccoorrrreecctt..    IIff  hhee  aapppprroovveess,,  hhee  wwiillll  ccoonnffiirrmm  aanndd  sseenndd  iitt  
oonn  ttoo  tthhee  ccaalleennddaarr..    SSeeaann  ssaaiidd  ttoo  bbee  ssuurree  ttoo  ppaayy  aatttteennttiioonn  wwhheenn  yyoouu  ppoosstt..      
  
DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  aaddddiinngg  ttrraaiinniinngg  ffoorr  PPrroobbaattiioonn  OOffffiicceerrss..      JJoohhnn  ssaaiidd  tthhiiss  
mmiigghhtt  bbee  ppoossssiibbllee  ssiinnccee  tthhee  ddiisscciipplliinneess  aarree  cclloosseellyy  rreellaatteedd..        
  
LLeett  uuss  kknnooww  iiff  yyoouu  sseeee  aannyy  wwaayy  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wweebbssiittee..    SSeeaann  wwiillll  ccoonnttaacctt  
ccoonnttrriibbuuttoorrss  oonnccee  aa  mmoonntthh  wwiitthh  aann  ee--mmaaiill  rreemmiinnddeerr..      
  

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

  
TThhee  9966thth  AAccaaddeemmyy  ggrraadduuaattiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  MMaarrcchh  2288..    WWee  hhaavvee  sscchheedduulleedd  aa  jjoobb  
ffaaiirr  nneexxtt  wweeeekk  ffoorr  aaggeenncciieess  ttoo  mmeeeett  oouurr  rreeccrruuiittss..    IIff  yyoouu  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  
ppaarrttiicciippaattiinngg,,  jjuusstt  ccaallll  aanndd  wwee  wwiillll  rreesseerrvvee  aa  ttaabbllee  ffoorr  yyoouu..      
  
TThhee  9977thth  AAccaaddeemmyy  ssttaarrtteedd  iinn  JJaannuuaarryy  wwiitthh  1155  rreeccrruuiittss..    TThhee  ccllaassss  iiss  jjuusstt  ffiinniisshhiinngg  
tthheeiirr  PPeennaall  CCooddee,,  CCCCPP,,  aanndd  UU..SS..  CCoonnssttiittuuttiioonn  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  AAccaaddeemmyy..      
  
TToonnii  eennccoouurraaggeedd  eevveerryyoonnee  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ggrraadduuaattiioonn  nneexxtt  mmoonntthh..    WWee  aarree  
aapppprrooaacchhiinngg  tthhee  110000thth  AAccaaddeemmyy  aanndd  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ppllaann  aa  ssppeecciiaall  cceelleebbrraattiioonn  wwhheenn  iitt  
ggrraadduuaatteess  iinn  MMaarrcchh  ooff  22001100..      
  
  



AAlleexx  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg::  
  

••  ““LLooww  LLiigghhtt  FFiirreeaarrmmss””  ttrraaiinniinngg  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  FFeebbrruuaarryy  2277  &&  2288..  
••  ““TTCCIICC//NNCCIICC  LLeessss  tthhaann  FFuullll  AAcccceessss””  ttrraaiinniinngg  iiss  sscchheedduulleedd  oonn  MMaarrcchh  55  aanndd  

AApprriill  44..  
••  MMiikkee  DDuunnllaapp  wwiillll  tteeaacchh  ““FFiirreeaarrmmss  IInnssttrruuccttoorr””  ttrraaiinniinngg  iinn  AApprriill..  
••  JJiimm  BBuurrggeessss  wwiillll  tteeaacchh  aa  ““BBaassiicc  FFiinnggeerrpprriinntt  CCoommppaarriissoonn””  ccoouurrssee  oonn  MMaayy  1122  

ttoo  1166..  
••  TThhee  DDEEAA  iiss  ccoommiinngg  iinn  JJuunnee  ttoo  hhoolldd  ““BBaassiicc  NNaarrccoottiicc  IInnvveessttiiggaattiioonn””  ttrraaiinniinngg..    

TThhiiss  iiss  ffrreeee,,  bbuutt  eennrroollllmmeenntt  iiss  lliimmiitteedd..  
  
JJeeaanneettttaa  wwiillll  sseenndd  oouutt  ee--mmaaiillss  aaddvveerrttiissiinngg  oouurr  ccllaasssseess;;  sshhee  wwiillll  aadddd  aa  nnoottaattiioonn  
wwhheenn  aa  ccllaassss  iiss  sshhoorrtt  oonn  eennrroollllmmeenntt..  
  

  
SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg::  

  
EErriicc  wweenntt  oovveerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  SSppeecciiaalliizzeedd  TTrraaiinniinngg  iitteemmss::  
  

••  AAtttteennddaannccee  ffoorr  tthhee  ““GGaannggss  iinn  tthhee  TTeexxaass  PPaannhhaannddllee””  hhaass  ssuurrpprriisseedd  uuss,,  wwiitthh  
4400  aatttteennddiinngg  iinn  NNoovveemmbbeerr,,  9900  aatttteennddiinngg  iinn  JJaannuuaarryy  aanndd  ccuurrrreennttllyy  wwee  hhaavvee  
115566  ppeeooppllee  eennrroolllleedd  ffoorr  tthhee  oonnee  ttoo  bbee  hheelldd  ttoommoorrrrooww..    WWee’’vvee  hhaadd  ggoooodd  
ffeeeeddbbaacckk  oonn  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  pprreesseenntteedd  bbyy  SStteevvee  PPoowweerrss  ((AAPPDD))  iinn  tthhee  
mmoorrnniinngg  sseessssiioonnss  aanndd  bbyy  GGuuss  VVaaqquueerraa  ((TTDDCCJJ))  iinn  tthhee  aafftteerrnnoooonn  sseessssiioonnss..  

    
••  ““SSttaaffff  SSaaffeettyy””  ttrraaiinniinngg  sscchheedduulleedd  bbyy  rreeqquueesstt  ffrroomm  TTeerrrryy  EEaasstteerrlliinngg  wwaass  

aa  ssuucccceessss  dduuee  ttoo  aatttteennddaannccee  ffrroomm  aa  vvaarriieettyy  ooff  aaggeenncciieess..      EEvvaalluuaattiioonnss  ffoorr  
tthhee  ttrraaiinniinngg  wweerree  ggoooodd..      

  
••  OOnn  FFeebbrruuaarryy  2288,,  wwee  hhaavvee  ““IInnssiiddee  tthhee  CCrriimmiinnaall  MMiinndd””  wwiitthh  DDrr..  SSaammeennooww..    

RRiigghhtt  nnooww  wwee  hhaavvee  222255  eennrroolllleedd  aanndd  eexxppeecctt  mmoorree  bbyy  tthhee  ddaattee  ooff  ccllaassss..      
TThhiiss  ttrraaiinniinngg  wwiillll  bbee  PPRRPPCC  ssppoonnssoorreedd..    

  
••  IInn  MMaarrcchh,,  wwee  wwiillll  hhoolldd  tthhee  88thth  AAnnnnuuaall  CChhiilldd  AAbbuussee  PPrreevveennttiioonn  CCoonnffeerreennccee  

eennttiittlleedd  ““PPoosstt  TTrraauummaattiicc  SSuucccceessss::  RReeccoovveerryy  ffrroomm  LLiiffee’’ss  TTrraauummaass  aanndd  
TTrraaggeeddiieess””..    DDuuee  ttoo  tthhee  iimmmmeennssee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  aarreeaa  aaggeenncciieess,,  wwee  aarree  aabbllee  
ttoo  pprroovviiddee  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  ffoorr  aa  ccoosstt  ooff  $$2200  ppeerr  ssttuuddeenntt..    RRaannddaallll  CCoouunnttyy  
SShheerriiffff’’ss  OOffffiiccee  hhaass  ooffffeerreedd  ttoo  pprroovviiddee  lluunncchh  wwhhiicchh  wwiillll  ssaavvee  uuss  aa  ggrreeaatt  
ddeeaall  ooff  mmoonneeyy  aanndd  ootthheerr  aaggeenncciieess  hhaavvee  ddoonnaatteedd  mmoonneeyy..    TThhee  bbrroocchhuurreess  
ffoorr  tthhiiss  ccoonnffeerreennccee  wwiillll  bbee  mmaaiilleedd  oouutt  bbyy  nneexxtt  wweeeekk..      WWee  hhaadd  336600  aatttteenndd  
tthhee  ccoonnffeerreennccee  llaasstt  yyeeaarr  mmaakkiinngg  iitt  tthhee  llaarrggeesstt  ccoonnffeerreennccee  wwee  hhaavvee  eevveerr  
hheelldd..      

  
••  DDrr..  KKeevviinn  GGiillmmaarrttiinn  wwiillll  pprreesseenntt  ““EEmmoottiioonnaall  SSuurrvviivvaall  ffoorr  LLaaww  EEnnffoorrcceemmeenntt””  

ttrraaiinniinngg  oonn  OOccttoobbeerr  99..    WWee  hhaadd  ttoo  ppuutt  aa  ddeeppoossiitt  ddoowwnn  ffoorr  hhiiss  ttrraaiinniinngg  aanndd  
aass  ssoooonn  aass  wwee  ggeett  tthhee  ccoonnttrraacctt  ssiiggnneedd,,  wwee  wwiillll  ssttaarrtt  aaddvveerrttiissiinngg..    TThhiiss  wwiillll  
bbee  ccoovveerreedd  bbyy  PPRRPPCC..      

  
  



••  DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  ““TThhrreeaatt  AAsssseessssmmeenntt””  ttrraaiinniinngg..      MMiikkee  NNaappiieerr  ffrroomm  
tthhee  AAccaaddeemmyy  GGrroouupp  iiss  bbooookkeedd  ffoorr  AApprriill  1100  aanndd  1111,,  22000088..    TThhiiss  ttrraaiinniinngg  wwiillll  
ccoosstt  $$55,,000000  ffoorr  ttwwoo  ddaayyss..    JJoohhnn  KKeeiihhll  wwiillll  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  ffuunnddss  
ttoo  ccoovveerr  tthhee  ttrraaiinniinngg..    WWee  wwaanntt  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  iinncclluuddee  ootthheerr  ccoommmmuunniittyy  
ooffffiicceess  ssuucchh  aass  RReeggiioonn  1166,,  bbaannkk  eemmppllooyyeeeess,,  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aanndd  
ootthheerrss  wwhhoo  nneeeedd  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn..      

  
••  KKeellllee  HHaallll  ssuuggggeesstteedd  wwee  ccoonnttaacctt  BBoobbbbyy  SSmmiitthh  ttoo  ddoo  aa  ““MMoottiivvaattiioonnaall””  

ttrraaiinniinngg..    SSmmiitthh  tteeaacchheess  iinn  44--hhoouurr  sseessssiioonnss  ((oonnee  ppeerr  ddaayy))  aanndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  
sshhoouulldd  bbee  ooppeenn  ttoo  ssppoouusseess..    IInn  oorrddeerr  ttoo  uussee  tthhee  bbaallaannccee  iinn  tthhee  PPRRPPCC  
SSppeecciiaalliizzeedd  ffuunndd,,  wwee  wwiillll  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  tthhiiss  ttrraaiinniinngg  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  
AAuugguusstt  22000088..    TToonnii  wwiillll  cchheecckk  oonn  tthhiiss..  

  
••  KKeellllee  HHaallll  ((RRCCSSOO))  wwiillll  hhaavvee  JJaacckk  EEnntteerr  tteeaacchh  ““LLeeaaddeerrsshhiipp””  ttrraaiinniinngg  iinn  

NNoovveemmbbeerr  oorr  DDeecceemmbbeerr..    EEnntteerr  ccoosstt  $$55,,000000  ppeerr  ddaayy,,  bbuutt  hhee  iiss  oonnee  ooff  tthhee  
bbeesstt  ssppeeaakkeerrss  oonn  lleeaaddeerrsshhiipp..  

  
SSiinnccee  tthhee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettss  oonnllyy  ffoouurr  ttiimmeess  aa  yyeeaarr,,  TToonnii  ppllaannss  ttoo  sseenndd  ee--mmaaiillss  ttoo  
eeaacchh  mmeemmbbeerr  rreeqquueessttiinngg  ffeeeeddbbaacckk  oonn  iimmppoorrttaanntt  iissssuueess  bbeettwweeeenn  mmeeeettiinngg  ddaatteess..      
  

  
IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss::  

  
TThheerree  aarree  nnoo  uuppddaatteess  ffoorr  IInntteerrvveennttiioonn  PPrrooggrraammss..  
  

  
AAccaaddeemmiicc  UUppddaattee::  

  
CCuurrrreennttllyy  wwee  hhaavvee  225500  mmaajjoorrss  iinn  tthhee  CCrriimmiinnaall  JJuussttiiccee  AAccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm..      
  
TToonnii  ppllaannss  ttoo  mmaakkee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  IIII  aann  oonnlliinnee  oorr  hhyybbrriidd  ((ppaarrtt  iinn  ccllaassss  aanndd  ppaarrtt  
oonnlliinnee))  ccoouurrssee..    FFoorreennssiicc  SScciieennccee  II  ccoovveerrss  ccrriimmee  sscceennee  ttooppiiccss  aanndd  FFoorreennssiicc  
SScciieennccee  IIII  ccoovveerrss  tteessttiimmoonnyy,,  pprrooffiilliinngg,,  aanndd  ppssyycchhoollooggyy..        IIff  nneeeeddeedd,,  TToonnii  wwiillll  
ooffffeerr  tthhee  FFoorreennssiicc  ccoouurrsseess  aass  bbootthh  aaccaaddeemmiicc  ccrreeddiitt  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  eedduuccaattiioonn  
uunniittss..      
  

  
CCoommmmiitttteeee  RRoouunnddttaabbllee  &&  
MMiisscceellllaanneeoouuss::  
  

  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wweerree  ddiissccuusssseedd::  
  

••  SSeeaann  iiss  wwoorrkkiinngg  oonn  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  ffuunnddiinngg  ffoorr  nneexxtt  yyeeaarr..    HHee  wwiillll  rreeqquueesstt  
$$33,,000000  mmoorree  ffoorr  tthhee  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee  ccoonnttrraacctt  ffuunnddss  ttoo  ccoovveerr  tthhee  
iinnccrreeaassee  iinn  ccoosstt  ffoorr  ttrraaiinniinngg..  

  
••  DDaawwssoonn  SSttuubbbbss  mmeennttiioonneedd  tthhee  FFoorreennssiicc  SScciieennccee  IInnssttiittuuttee  iinn  LLuubbbboocckk..    HHee  

wwaass  ddiissaappppooiinntteedd  wwiitthh  tthheeiirr  ““LLeeggaall  UUppddaattee””  ttrraaiinniinngg..    TToonnii  aasskkeedd  ffoorr  aannyy  
ffeeeeddbbaacckk  oonn  tthhee  IInnssttiittuuttee,,  bbeeccaauussee  sshhee  oofftteenn  rreeffeerrss  ppeeooppllee  ttoo  tthheeiirr  
wweebbssiittee..  

  
  
  



••  KKeellllee  HHaallll  ggaavvee  ddeettaaiillss  oonn  aa  4488--hhoouurr  ““IInnssttrruuccttoorr””  ccoouurrssee  sshhee  aanndd  DDeebbbbiiee  
UUnnrruuhh  aarree  tteeaacchhiinngg..    TThhee  iinn  ddeepptthh  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ppaarrtt  oonnee  aanndd  
ppaarrtt  ttwwoo  sseessssiioonnss  aanndd  ccoovveerrss  TTCCLLEEOOSSEE  ##11001144  ffoorr  aannyy  ppaarrttiicciippaanntt  wwhhoo  
nneeeeddss  tthhee  cceerrttiiffiiccaattiioonn..      TThheeyy  wwiillll  ssttaarrtt  aannootthheerr  ccllaassss  iinn  AApprriill..  

  
••  DDaallee  AAllwwaann  aasskkeedd  iiff  TToonnii  ssttiillll  nneeeeddeedd  ccaarrss  ffoorr  tthhee  AAccaaddeemmyy..    YYeess,,  wwee  ssttiillll  

nneeeedd  ccaarrss..    TToonnii  hhaass  bbeeeenn  aapppprroovveedd  ttoo  lleeaassee  ccaarrss  ffrroomm  aaggeenncciieess  aanndd  sshhee  iiss  
ccuurrrreennttllyy  wwoorrkkiinngg  oonn  ccrreeaattiinngg  tthhee  lleeaassee  ccoonnttrraacctt  ffoorrmm..        JJoohhnn  KKiieehhll  
tthhoouugghhtt  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ttrraannssffeerr  ffoorrmm  hhee  uusseess  mmiigghhtt  bbee  ooff  hheellpp  iinn  
ddeevveellooppiinngg  tthhee  ddooccuummeenntt  ffoorr  aa  ccoonnttrraacctt  lleeaassee;;  hhee  wwiillll  sseenndd  aa  ccooppyy  ttoo  TToonnii..    
DDaallee  wwaanntteedd  TToonnii  ttoo  sseenndd  aa  lleetttteerr  ooff  rreeqquueesstt  ttoo  tthhee  CCiittyy  ooff  DDuummaass  wwhhoo  
mmiigghhtt  ddoonnaattee  tthheeiirr  oolldd  ccaarrss  ttoo  AAmmaarriilllloo  CCoolllleeggee..  

    
••  PPootttteerr  CCoouunnttyy  wwiillll  hhoosstt  aa  ““TTrraannssppoorrttaattiioonn  VVeehhiiccllee  OOppeerraattiioonnss””  ccoouurrssee  oonn  

hhooww  ttoo  ssaaffeellyy  ttrraannssppoorrtt  hhiigghh--rriisskk  pprriissoonneerrss..    TThhiiss  wwiillll  bbee  hheelldd  oonn  MMaayy  2266--
2277,,  22000088,,  aanndd  wwiillll  ccoosstt  $$119999  ppeerr  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhee  ttwwoo  ddaayy  ttrraaiinniinngg..  

  
••  DDaallee  DDaavviiss  hhaadd  aa  rreeqquueesstt  ffrroomm  BBoobbbbyy  GGrriiffffiinn  ttoo  aasskk  aabboouutt  eennrroollllmmeenntt  ffoorr  

iinn--sseerrvviiccee  ccllaasssseess..    BBoobbbbyy  jjuusstt  ttaauugghhtt  aa  ““NNeeww  SSuuppeerrvviissoorr””  ccoouurrssee  wwhheerree  1111  
hhaadd  pprree--eennrroolllleedd  bbuutt  oonnllyy  66  aatttteennddeedd..        DDiissccuussssiioonn  wwaass  hheelldd  oonn  hhooww  ttoo  ggeett  
vveerriiffiiccaattiioonn  oonn  eennrroollllmmeenntt  bbeeffoorree  ccllaassss  ssttaarrttss  aanndd  hhooww  ttoo  ppeennaalliizzee  tthhoossee  
wwhhoo  aarree  ““nnoo  sshhoowwss””..    AAlleexx  ssaaiidd  pphhoonnee  ccaallllss  ffoorr  ccoonnffiirrmmaattiioonn  hhaadd  bbeeeenn  
mmaaddee  pprriioorr  ttoo  BBoobbbbyy’’ss  ccllaassss,,  bbuutt  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  sseevveerraall  ooffffiicceerrss  wweerree  
uunnaabbllee  ttoo  aatttteenndd  dduuee  ttoo  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess..    WWhhaatt  bbootthheerreedd  AAlleexx  mmoosstt  
wwaass  tthhee  ffaacctt  tthhee  aaggeenncciieess  ddiidd  nnoott  ccoonnttaacctt  oouurr  ddeeppaarrttmmeenntt  ttoo  lleett  uuss  kknnooww  
tthheeiirr  ooffffiicceerrss  wwoouulldd  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  aatttteenndd..    WWee  hhaadd  ttoo  ccaallll  ttoo  ffiinndd  oouutt  
wwhhyy  tthhee  ooffffiicceerrss  wweerree  nnoott  iinn  ccllaassss..    JJoohhnn  ssuuggggeesstteedd  wwee  ppoosstt  aa  nnoottiiccee  oonn  
PPLLEETTSS;;  ffoorr  eexxaammppllee,,  ““CCaallll  ttoo  ccaanncceell  iiff  yyoouu  aarree  ssiiggnneedd  uupp  ffoorr  ttrraaiinniinngg  
aanndd  ffiinndd  yyoouu  wwiillll  nnoott  bbee  aabbllee  ttoo  aatttteenndd””..      TToonnii  wwiillll  eessttaabblliisshh  aa  ppoolliiccyy  ttoo  
nnoottee  oonn  oouurr  sscchheedduulleess  aass  wweellll..  

  
MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  33::0000  pp..mm..  
  

  
  
CCHHAAIIRRPPEERRSSOONN  SSIIGGNNAATTUURREE::  

  
DDAATTEE::    0055//0055//0088  

  
NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::    0055//2211//0088  

  


