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##  11    CCAALLLL  TTOO  OORRDDEERR  
TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr  bbyy  CChhaaiirr  TTaallssoo  aatt  66::0000  pp..mm..  
  
##  22    RROOLLLL  CCAALLLL  
  
  DDIIRREECCTTOORRSS  PPRREESSEENNTT  
  TTaallssoo,,  TTuussoo,,  RRuugggg,,  BBooyydd,,  SSttrraannggiioo,,  
  
  DDIIRREECCTTOORRSS  AABBSSEENNTT  
  NNoonnee  
  
  SSTTAAFFFF  PPRREESSEENNTT  
  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn,,  JJeessssiiccaa  KKeeiizzeerr,,  CClleerrkk;;    
  
##33    PPUUBBLLIICC  EEXXPPRREESSSSIIOONN  
MMoommeenntt  ooff  ssiilleennccee  ffoorr  VVeetteerraannss  DDaayy  ttoo  hhoonnoorr  VVeetteerraannss..  GGiizzmmoo  HHeennddeerrssoonn  sshhaarreedd  ssoommee  ccoommmmuunniittyy  pprroojjeeccttss  hhee  
hhaass  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  oonn  iinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  UUssiinngg  RRVVMMAACC  hhee  wwaass  aabbllee  ttoo  ggeett  aahhoolldd  ooff  tthhee  AAmmbbeerr  AAlleerrtt  ssiiggnnss  ffoorr    
cchhaaiinn  ssaaffeettyy  aawwaarreenneessss  aass  wweellll  aass  ssiiggnnaaggee..  HHee  hhaass  bbeeeenn  uussiinngg  rreettiirreedd  ffiirree  hhoossee  ttoo  ccuutt  aanndd  mmaakkee  ccoovveerrss  ttoo  hhaanndd  
oouutt  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ttoo  ccoovveerr    ttoowwiinngg  cchhaaiinnss..  HHee  hhaass  aallssoo  sseeccuurreedd  ssoommee  ddoonnaattiioonnss  ffoorr  llooccaall  ffiirree  ddeeppaarrttmmeennttss  
iinncclluuddiinngg  tthhee  RReeddwwoooodd  VVaalllleeyy--CCaallppeellllaa  FFiirree  DDiissttrriicctt..  
    
##44    AAPPPPRROOVVAALL  OOFF  MMIINNUUTTEESS  
OOccttoobbeerr  1144,,  22002211  BBooaarrdd  mmeeeettiinngg  mmiinnuutteess,,  mmoottiioonn  ttoo  aapppprroovvee  mmaaddee  bbyy  DDiirreeccttoorr  BBooyydd  aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDiirreeccttoorr  
SSttrraannggiioo..  UUnnaanniimmoouussllyy  ppaasssseedd  
OOccttoobbeerr  2288,,  22002211  SSppeecciiaall  BBooaarrdd  mmeeeettiinngg  mmiinnuutteess,,  mmoottiioonn  ttoo  aapppprroovvee  mmaaddee  bbyy  DDiirreeccttoorr  SSttrraannggiioo  aanndd  sseeccoonnddeedd  
bbyy  DDiirreeccttoorr  RRuugggg..  UUnnaanniimmoouussllyy  ppaasssseedd  
  
##55  MMOONNTTHHLLYY  FFIINNAANNCCIIAALL  RREEPPOORRTT  
FFoorr  OOccttoobbeerr  22002211  wwee  hhaadd  aa  rreevveennuuee  ooff  $$1166,,441100..3333  wwiitthh  eexxppeennsseess  ttoottaalliinngg  --$$9933,,336688..8899  sshhoowwiinngg  aa  ddeeffiicciitt  ffoorr  tthhee  
mmoonntthh  ooff  --$$7766,,995588..5566..  TThhiiss  iiss  oonnllyy  tthhee  rreefflleeccttiioonn    ooff  oonnee  mmoonntthh,,  DDeecceemmbbeerr  wwee  wwiillll  sseeee  aann  uuppttiicckk  iinn  rreevveennuuee..  
BBooaarrdd  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseeee  aa  BBuuddggeett  vvss  AAccttuuaallss  rreeppoorrtt  iinn  tthhee  ffuuttuurree..  TThhee  EEqquuiippmmeenntt  TTrruusstt  ffuunndd  sshhoowwss  aa  pprreevviioouussllyy  
rreeccoorrddeedd  bbaallaannccee  ooff  $$  $$111166,,000088..5511..  
    
##66  CCHHIIEEFF’’SS  RREEPPOORRTT--    
GGiivveenn  bbyy  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn--  
MMoommeenntt  ttoo  rreemmeemmbbeerr  VVeetteerraannss..  
5511  CCaallllss  ttoottaall..  MMoosstt  nnoottaabbllee  wwaass  aa  ttrraaggiicc  hhiigghh  ssppeeeedd  vveehhiiccllee  ccoolllliissiioonn//vveehhiiccllee  ffiirree..  CChhiieeff  wwaass  iinn  ttrraaiinniinngg    oouutt  ooff  
tthhee  aarreeaa  bbuutt    wwaass  iinnffoorrmmeedd  ooff  tthhee  iinncciiddeenntt  aanndd  ppeerrssoonnaallllyy  cchheecckkeedd  iinn  wwiitthh  eeaacchh    ppeerrssoonn  wwhhoo  wwaass  oonn  sscceennee..  CChhiieeff  
RRoobbiinnssoonn  rreeppoorrtteedd  hhee  aatttteennddeedd  ttwwoo  ttrraaiinniinnggss  oonn  sscceennee  ssiizzee  uupp,,  aattttaacckk  ppllaannss  aanndd  ffiirree  iinnvveessttiiggaattiioonn..  PPuutt  oonn  bbyy  EElliittee  
CCoommmmaanndd  TTrraaiinniinngg..  HHee  ffoouunndd  iitt  ttoo  bbee  aa  vveerryy  uusseeffuull  ttrraaiinniinngg  aanndd  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  sseeee  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  
aatttteennddiinngg  mmoorree  ttrraaiinniinnggss  lliikkee  tthhiiss  iinn  tthhee  ffuuttuurree..    EEnnggiinnee  66228833  iiss  bbaacckk  iinn  sseerrvviiccee,,  wwee  rreecceeiivveedd  aann  iinnssuurraannccee  ppaayyoouutt  
tthhaatt  mmoorree  tthhaann  ccoovveerreedd  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  ddaammaaggee  aanndd  rreeppaaiirrss..  WWee  hhaadd  aa  ssttrruuccttuurree  ffiirree      1111//0077//2211  iinn  wwhhiicchh  tthhee  hhoouussee  
wwaass  ssaavveedd  ffrroomm  tthhee  bbuurrnniinngg  ddeettaacchheedd  ggaarraaggee  jjuusstt  44  ffeeeett  aawwaayy..  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  iiss  vveerryy  pprroouudd  ooff  tthhee  rreessppoonnssee  
ffrroomm  oouurr  DDeeppaarrttmmeenntt..  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  iiss  ppllaannnniinngg  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aaddddiittiioonnaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  OOffffiicceerrss  ttoo  rreecceeiivvee  
iinncciiddeenntt  ccoommmmaanndd  ttrraaiinniinngg  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssttrreennggtthheenn  oouurr  rreessppoonnsseess..  AA  zzoooomm  mmeeeettiinngg  wwaass  hhaadd  wwiitthh  SSCCII  ttoo  mmoovvee  
ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  aa  ssuurrvveeyy  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  aasssseessssmmeenntt..  IItt  wwaass  pprreevviioouussllyy  ppuutt  oonn  hhoolldd  bbyy  tthhee    pprriioorr  CChhiieeff..  CChhiieeff  
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RRoobbiinnssoonn  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppuurrssuuee  tthhiiss  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd....  AArrcceelliiaa  HHeerrrreerraa  iiss  oouutt  SSCCII  ccoonnssuullttaanntt..  AA  zzoooomm  mmeeeettiinngg  iiss  
ggooiinngg  ttoo  bbee  sseett  uupp  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  pprroocceessss  wwiitthh  SSCCII..  CChhiieeff  mmeett  wwiitthh  tthhee  CCooyyoottee  BBaanndd  ooff  tthhee  PPoommoo  
TTrriibbee  ttoo  ddiissccuussss  eevvaaccuuaattiioonn  ppllaannss  aanndd  tthhee  ppoossssiibbllee  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  aa  ssiirreenn..    CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  hhaass  ooffffeerreedd  ttoo  hheellpp  
tthheemm  ddeevveelloopp  tthhiiss  ppllaann..  RReevviieeww  ooff  tthhee  CChhiieeffss  uuppccoommiinngg  yyeeaarrllyy  ggooaallss  aanndd  ffiirrsstt  yyeeaarr  ppllaann  hhee  hhaass  ffoorr  hhiimmsseellff  aanndd  
tthhee  ssttaattiioonn..  WWee  hhaadd  $$11,,550000..0000  ddoonnaattiioonn  ttoo  tthhee  DDiissttrriicctt..  
  TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  rreevviieewwiinngg  tthhee    IISSOO  rraattiinngg  tthhaatt  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  55  mmiillee  rraaddiiuuss  ffrroomm  tthhee    ssttaattiioonn..  WWee  aarree    lliimmiitteedd  
ttoo  iimmpprroovvee  oouurr  ccuurrrreenntt  ssttaattuuss..,,  bbuutt  wwee  aarree  llooookkiinngg  iinnttoo  aaddddiittiioonnaall  ttrraaiinniinngg    ttoo  hheellpp  wwiitthh  oouurr  IISSOO  rraattiinngg..      
  
##77  RREEPPOORRTT  FFRROOMM  TTHHEE  VVOOUUNNTTEEEERRSS  
TThhee  VVoolluunntteeeerrss  aarree  llooookkiinngg  iinnttoo  bbuurrnniinngg  aa  ssttrruuccttuurree  ffoorr  ttrraaiinniinngg    aass  tthheeyy  ttrraannssiittiioonn  iinnttoo  ssttrruuccttuurree  ffiirree  ttrraaiinniinnggss..  AA  
MMiillwwaauukkeeee  rreepp..  ccaammee  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  nneeww  ttoooollss  aavvaaiillaabbllee  aatt  oonnee  ooff  tthhee  ttrraaiinniinnggss..    NNeexxtt  MMoonnddaayy    tthhee  ttrraaiinniinngg  wwiillll  
bbee  aatt  MMeennddoocciinnoo  FFoorreesstt  PPrroodduuccttss    ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  tthheeiirr  ffiirree  ssyysstteemm..  TThheeyy  hhaavvee  iinnvviitteedd  HH  aanndd  SS  ttoo  jjooiinn  tthheemm  ttoo  ddoo  
aa  ffiirree  ppuummpp  tteesstt  aanndd  ddeevveellooppiinngg  tthheeiirr  pprree  ppllaann..  TTrruunnkk  oorr  TTrreeaatt  wwaass  aa  ggrreeaatt  ssuucccceessss  aanndd  ffuunn  ffoorr  eevveerryyoonnee  
iinnvvoollvveedd..  CChhrriissttmmaass  ttrreeeess  wwiillll  bbee  hheerree  oonn  tthhee  2233rrddooff  NNoovveemmbbeerr..  
EExxpplloorreerrss  aarree  hhooppeeffuullllyy  ggooiinngg  ttoo  bbee  uupp  aanndd  rruunnnniinngg    aaggaaiinn  ssoooonn..  
  
##88  CCOOMMMMIITTTTEEEE  RREEPPOORRTTSS  
aa..  PPoolliicciieess  aanndd  PPrroocceedduurreess  CCoommmmiitttteeee--  NNoo  mmeeeettiinngg,,  ttrryyiinngg  ttoo  ccoonnttaacctt  oouurr  AAttttoorrnneeyy  rreeggaarrddiinngg  BByyllaawwss  
bb..  SSttrraatteeggiicc  PPllaannnniinngg  CCoommmmiitttteeee--  NNoo  mmeeeettiinngg  
cc..  BBuuddggeett  CCoommmmiitttteeee--  NNoo  mmeeeettiinngg  --  DDiirreeccttoorr  BBooyydd  mmeett  wwiitthh  SS  &&  LL  aalloonngg  wwiitthh  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  aanndd  JJeessssiiccaa  
KKeeiizzeerr  ttoo  sseeee  tthhee  cchhaannggeess  bbeeiinngg  mmaaddee  ttoo  oouurr  bbooookkkkeeeeppiinngg  ssttrraatteeggiieess..  HHaadd  aa  ggoooodd  ddiissccuussssiioonn  aabboouutt  mmoovviinngg  
ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  QQuuiicckkbbooookkss..  MMaakkiinngg  rreeppoorrttss  aacccceessssiibbllee  aanndd  rreellaattaabbllee  ffoorr  eevveerryyoonnee..  BBootthh  DDiirreeccttoorr  TTaallssoo  aanndd  
DDiirreeccttoorr  BBooyydd  rreellaayyeedd  hhooww  hhaappppyy  tthheeyy  aarree  wwiitthh  tthhee  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  aanndd  eeffffiicciieennccyy  ooff  SS  &&  LL  AAccccoouunnttiinngg..  
  
##99  DDIIRREECCTTOORR  RREEPPOORRTTSS  
  22002211  BBrroowwnn  AAcctt  TTrraaiinniinngg  wwaass  aatttteennddeedd  bbyy  DDiirreeccttoorr  RRuugggg,,  DDiirreeccttoorr  BBooyydd  aass  wweellll  aass  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  aanndd  JJeessssiiccaa  
KKeeiizzeerr..  IItt  wwaass  aa  ttrraaiinniinngg  oonn  tthhee  BBrroowwnn  AAcctt  aanndd  EEtthhiiccss  ppuutt  oonn  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  tthhaatt  wweerree  vveerryy  iinnffoorrmmaattiivvee..  
RReetteennttiioonn  sscchheedduullee  ffoorr  rreeccoorrddss  wwaass  hhiigghhlliigghhtteedd  iinn  iimmppoorrttaannccee..  WWee  hhaavvee  tthhaatt  aavvaaiillaabbllee  aallrreeaaddyy  iinn  oouurr  PPoolliicciieess  
aanndd  PPrroocceedduurreess..  IItt  wwaass  ssuuggggeesstteedd  ttoo  hhaavvee  bbooaarrdd  ee--mmaaiill  aaccccoouunnttss  aanndd  nnoott  ttoo  uussee  ppeerrssoonnaall  ee--mmaaiillss  dduuee  ttoo  tthhee  
FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt..    DDiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  pprroohhiibbiittiioonn  ffrroomm  uussiinngg  ppuubblliicc  aaggeennccyy  ffuunnddss  ffoorr  pprroommoottiinngg  aann  
eelleeccttiioonn..  CCllaarriiffiiccaattiioonn    iiss  nneeeeddeedd  oonn  wwhhaatt  tthhiiss  eennttaaiillss..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  nnoottiicciinngg  mmeeeettiinnggss  wwaass  ccoovveerreedd..  AA  
ccaauuttiioonn  wwaass  aaddvviisseedd  nnoott  ttoo  ggeett  ccaauugghhtt  iinn  sseerriiaall  mmeeeettiinnggss  aanndd  ttoo  bbee  aawwaarree  ooff  hhooww  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  rreellaayyeedd  wwiitthhiinn  
tthhee  BBooaarrdd  ttoo  mmaakkee  ssuurree  wwee  aarree  ffoolllloowwiinngg  tthhee  BBrroowwnn  AAcctt  ddiirreeccttiivveess..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aaddhheerriinngg  ttoo  iitteemmss  oonn  tthhee  
aaggeennddaa  hhoowweevveerr  aann  iitteemm  ccoouulldd  aaddddeedd  ttoo  tthhee  aaggeennddaa  wwiitthh  aa  22//33  vvoottee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ssaaiidd  iitteemm..    TThhaatt  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  
bbee  44  ooff  tthhee  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  vvoottiinngg  ttoo  aadddd  tthhee  iitteemm..    
  
##1100  GGOOOODD  OOFF  TTHHEE  DDEEPPAARRTTMMEENNTT  
aa..WWee  hhaavvee  ssoommee  eeqquuiippmmeenntt  ((SSCCBBAA’’ss  aanndd  2200  RRaaddiiooss))  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppllaacceedd//uuppddaatteedd  aanndd  tthhee  uunniittss  wweerree  pphhaasseedd  
oouutt  ooff  ddeeppaarrttmmeenntt  uussee..  RRaatthheerr  tthhaann  ddiissppoossee  ooff  tthheemm,,  aa  ttoowwnn  iinn  MMeexxiiccoo  hhaass  eexxpprreesssseedd  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  tthheemm..  
TThhee  SSttaattiioonn  iiss  ddoonnaattiinngg  tthhee  oollddeerr  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  tthheemm..  aanndd  oonnee  ooff  tthhee  VVoolluunntteeeerrss  wwiillll  bbee  ddooiinngg  ttrraaiinniinngg  wwiitthh  tthheemm  
wwhheenn  hhee  vviissiittss  tthhee  ttoowwnn  iinn  MMeexxiiccoo..  
bb..  TThhee  SSttaattiioonn  iiss  ssuubbmmiittttiinngg  aanndd  eennttrryy  iinnttoo  tthhee  UUkkiiaahh  LLiigghhtt  PPaarraaddee..      AAnn  eennggiinnee  wwiillll  bbee  ddeeccoorraatteedd  aanndd  eenntteerreedd  
tthhee  ppaarraaddee..  
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##1111  OOLLDD  BBUUSSIINNEESSSS  
aa..  NNeeww  aadd  hhoocc  ccoommmmiitttteeeess  aarree  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  wwiitthh  22  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  ppeerr  ccoommmmiitttteeee,,  ootthheerrss  mmaayy  hheellpp  aanndd  
aaddvviissee..  NNeeww  aadd  hhoocc  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinnttmmeennttss  aass  ffoolllloowwss::  
GGrraanntt  CCoommmmiitttteeee--  TTaallssoo,,  RRuugggg  
SSiirreenn  CCoommmmiitttteeee--  TTuussoo,,  SSttrraannggiioo  
CCoommmmuunniittyy  AAsssseessssmmeenntt  CCoommmmiitttteeee--  BBooyydd,,  TTaallssoo  
MMoottiioonn  mmaaddee  bbyy  ttoo  ccrreeaattee  33  nneeww  AAdd  HHoocc  CCoommmmiitttteeeess    bbyy  DDiirreeccttoorr  RRuugggg,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDiirreeccttoorr  SSttrraannggiioo    
RRoollll  CCaallll::  AAyyeess::  DDiirreeccttoorr  TTaallssoo,,  DDiirreeccttoorr  TTuussoo,,  DDiirreeccttoorr  RRuugggg,,  DDiirreeccttoorr  BBooyydd,,  DDiirreeccttoorr  SSttaannggiioo  NNaayyss::  NNoonnee  
MMoottiioonn  CCaarrrriieedd  
AAuuddiieennccee  mmeemmbbeerr  GGiizzmmoo  ooffffeerreedd  hhiiss  aassssiissttaannccee  ttoo  hheellpp  wwiitthh  tthhee  ssiirreenn  ccoommmmiitttteeee..  
  
bb..  RRee--AApppprroopprriiaattiioonn  ooff  PPaayyrroollll  ffuunnddss  ddeeffiicciitt  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  pprrooppoosseedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  mmoonniieess  ffrroomm  tthhee  FF//AA  
EEqquuiippmmeenntt  bbuuddggeett  lliinnee  iitteemm  ##44337700  $$6633,,550000..0000  aanndd  ttrraannssffeerr  iitt  ttoo  ppaayyrroollll..  WWiitthh  mmoonneeyy  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreecceeiivveedd  ffrroomm  
tthhee  MMeennddoocciinnoo  CCoouunnttyy  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  FFiirree  DDiissttrriiccttss    (($$4455,,445500..0000))  iitt  wwiillll  ccoovveerr  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  mmaajjoorriittyy    ooff  tthhee  
iitteemmss  iinn  tthhiiss  ccaatteeggoorryy..  TThhee  rreemmaaiinnddeerr  nnoott  ccoovveerreedd  ttoo  bbee  uusseedd  oonn  hhaannddhheelldd  rraaddiiooss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  bbee  ppuutt  oonn  hhoolldd..  WWee  
wwiillll  nnoott  ppuurrcchhaassee  aallll  tthhee  rraaddiiooss  aatt  oonnccee..    WWee  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  rreessoouurrcceess  iinn  rraaddiiooss  ccuurrrreennttllyy  aanndd  wwiitthh  tthhee  oonneess  ttoo  bbee  
ppuurrcchhaasseedd  uussiinngg  tthhee  MMCCAAFFDD  ffuunnddss  tthhaatt  wwee  wwiillll  ssttiillll  hhaavvee  tthhee  nneecceessssaarryy  rraaddiioo  ccoovveerraaggee..  
MMoottiioonn  ttoo  sshhiifftt  $$6633,,550000..0000  ffuunnddss  ffrroomm  tthhee  FF//AA  EEqquuiippmmeenntt  ttoo  tthhee  PPaayyrroollll  aaccccoouunntt  mmaaddee  bbyy  DDiirreeccttoorr  RRuugggg  aanndd  
22nndd  bbyy  DDiirreeccttoorr  TTuussoo..    
UUnnaanniimmoouuss  vvoottee  ttoo  aapppprroovvee,,  MMoottiioonn  CCaarrrriieedd..  
  
cc..  RRee--aapppprroopprriiaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffoorr  OOffffiiccee  SSttaaffff..--  DDiissccuussssiioonn  ooff  ffuunnddss  tthhaatt  wwiillll  bbee  uusseedd  wwiitthhiinn  tthhee  ppaayyrroollll  lliinnee  iitteemm  
ttoo  ccoovveerr  ccoosstt  dduuee  ttoo  ccuurrrreenntt  ssaallaarryy  ssuurrpplluuss..    QQuueessttiioonn  oonn  ccuurrrreenntt  bbuuddggeett  ttoottaallss  ffoorr  tthhee  CClleerrkk  ppoossiittiioonn  ccaalllleedd  iinnttoo  
aatttteennttiioonn  aanndd  iitt  nneeeeddss  ffuurrtthheerr  rreevviieeww..  
  
dd..  SSeeee  1111..bb  iiss  ppaasssseedd  1111..cc  iiss  ssttiillll  uunnddeerr  rreevviieeww  
  
ee..  GGooooggllee  uuppddaattee--  CCoosstt  iiss  $$66--1122..0000  ppeerr  uusseerr..  DDiissccuussssiioonn  ooff  vvaalluuaabbllee  ppooiinnttss  ffoorr  GGooooggllee  WWoorrkkssppaaccee  aanndd  tthhee  CChhiieeff  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppuutt  tthhee  ttrraannssiittiioonn  oonn  hhoolldd  ffoorr  tthhee  mmoommeenntt  uunnttiill  wwee  lleeaarrnn  mmoorree  aanndd  ggeett  tthhee  nneeww  ccoommppuutteerrss..  
    
##1122  NNEEWW  BBUUSSIINNEESSSS  
aa..  AAccqquuiissiittiioonn  ooff  TTyyppee  II  EEnnggiinnee,,  TTyyppee  66  BBrruusshh  TTrruucckk,,  PPaattrrooll  VVeehhiiccllee  uussiinngg  PPGG&&EE  ffuunnddss..  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  
pprrooppoosseess  tthhaatt  rraatthheerr  tthhaann  ppuurrcchhaassee  oonnee  ttrruucckk,,  ffoorr  tthhee  ssaammee  aammoouunntt  ooff  ffuunnddss  wwee  ccoouulldd  ppuurrcchhaassee  tthhrreeee  vveehhiicclleess  
aanndd  iitt  wwoouulldd  bbeetttteerr  sseerrvvee  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    IIff  aapppprroovveedd  iitt  wwoouulldd  nneeeedd  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSuuppeerrvviissoorrss  aapppprroovvaall  
oonn  DDeecceemmbbeerr  1144,,  22002211..  MMoottiioonn  mmaaddee  bbyy  DDiirreeccttoorr  RRuugggg  ttoo  rreessuubbmmiitt  oouurr  rreeqquueesstt  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy    ttoo  aasskk  ffoorr  33    
vveehhiicclleess  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDiirreeccttoorr  BBooyydd..  
RRoollll  CCaallll::  AAyyeess::  DDiirreeccttoorr  TTaallssoo,,  DDiirreeccttoorr  TTuussoo,,  DDiirreeccttoorr  RRuugggg,,  DDiirreeccttoorr  BBooyydd,,  DDiirreeccttoorr  SSttaannggiioo  NNaayyss::  NNoonnee  
MMoottiioonn  CCaarrrriieedd  
  
  
  
  



RREEDDWWOOOODD  VVAALLLLEEYY--CCAALLPPEELLLLAA  FFIIRREE  DDIISSTTRRIICCTT  
BBOOAARRDD  OOFF  DDIIRREECCTTOORRSS  MMEEEETTIINNGG  

SSPPEECCIIAALL  MMEEEETTIINNGGMMIINNUUTTEESS  
TThhuurrssddaayy  NNoovveemmbbeerr  1111,,  22002211  

  
PPaaggee  44  ooff  44  

  
bb..  CCoouunnttyy  GGrraanntt  ffoorr  TTyyppee  11  EEnnggiinnee  ffoorr  PPGG&&  EE  FFuunnddss  ffoorr  TTyyppee  II  EEnnggiinnee  ((11,,000000,,000000..0000))    
  BBooaarrdd  rreejjeeccttss  tthhee  ccoonnttrraacctt  aass  wwrriitttteenn    aanndd  iiss  rreessuubbmmiittttiinngg  ffoorr  33  vveehhiicclleess  iinnsstteeaadd..  SSeeee  1122..aa  
  
cc..  CCoouunnttyy  GGrraanntt  ffoorr  EEMMSS  EEqquuiippmmeenntt  ((2200,,000000..0000))  TThhiiss  iiss  ffoorr  mmoonneeyy  tthhaatt  iiss  nnoonn--ttrraannssppoorrtt  mmeeddiiccaall  eeqquuiippmmeenntt..  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  llooookkiinngg  aatt  mmeeddiiccaall  bbaaggss  aanndd  ootthheerr  iitteemmss  aanndd  hhooppiinngg  ttoo  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd  wwiitthh  tthhiiss  ccoonnttrraacctt..  TThhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ccoommppiillee  aa  lliisstt  ooff  iitteemmss    ttoo  rreeqquueesstt..  MMoottiioonn  mmaaddee  ttoo  ssiiggnn  tthhee  aaggrreeeemmeenntt  ffoorr  tthhee  $$2200,,000000..0000  iinn  
EEMMSS    EEqquuiippmmeenntt  bbyy  DDiirreeccttoorr  SSttrraannggiioo  aanndd  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDiirreeccttoorr  TTuussoo  
RRoollll  CCaallll::  AAyyeess::  DDiirreeccttoorr  TTaallssoo,,  DDiirreeccttoorr  TTuussoo,,  DDiirreeccttoorr  RRuugggg,,  DDiirreeccttoorr  BBooyydd,,  DDiirreeccttoorr  SSttaannggiioo  NNaayyss::  NNoonnee  
MMoottiioonn  CCaarrrriieedd  
  
dd..  AApppprroovvaall  ttoo  rree--aapppprroopprriiaattee  PPGG&&EE  ffuunnddss  aanndd  ccrreeaattee  ccoommmmiitttteeee  ttoo  rreenneeggoottiiaattee  wwiitthh  tthhee  MMeennddoocciinnoo  CCoouunnttyy..  
TThhiiss  iitteemm  iiss  aassssiiggnneedd  bbyy  CChhaaiirr  TTaallssoo  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  bbyy  tthhee  GGrraanntt  AAdd--HHoocc  CCoommmmiitttteeee..  
  
ee..  SS  &&  LL  pprrooppoossaall  ttoo  rreeccrreeaattee  ppaasstt  33  yyeeaarrss  ooff  ffiinnaanncciiaall  ddaattaa  ––  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  iinnccuurr  tthhee  ccoosstt  ttoo  rree--
bbuuiilldd  ppaasstt  ffiinnaanncciiaall  ddaattaa  ssoo  wwee  ggoooodd  ffiinnaanncciiaall  ddeecciissiioonnss  ffoorr  tthhee    ffuuttuurree..  BBooaarrdd  ddiissccuussssiioonn  oonn  tthhee  vvaalluuee  ooff  hhaavviinngg  
tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  ttoo    mmaakkee  ddeecciissiioonnss..  IItteemm  wwaass  rreevviieewweedd  bbyy  BBooaarrdd..  BBooaarrdd  aapppprroovvaall  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  
pprroocceeeedd..  CChhiieeff  RRoobbiinnssoonn  wwiillll  mmoovvee  ffoorrwwaarrdd..    
  
  
##1133  CCLLOOSSEEDD  SSEESSSSIIOONN  
  RReevviieeww  ooff  eemmppllooyyeeee  eevvaalluuaattiioonn  pprroocceessss..  AAdd  HHoocc  CCoommmmiitttteeee    wwaass  ccrreeaatteedd  ffoorr  EEmmppllooyyeeee  EEvvaalluuaattiioonn  RReevviieeww..  
DDiirreeccttoorr  RRuugggg  aanndd  DDiirreeccttoorr  BBooyydd  wwiillll  bbee  oonn  iitt  ttoo  ffiinnaalliizzee  CChhiieeff  eevvaalluuaattiioonn    ffoorrmm..  TThhiiss  iiss  ttoo  bbee  bbrroouugghhtt  bbaacckk  iinn  
cclloosseedd  sseessssiioonn  aatt  aannootthheerr  mmeeeettiinngg  ttoo  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  
    
##1144  AADDJJOOUURRNNMMEENNTT    
NNeexxtt  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  wwiillll  bbee  DDeecceemmbbeerr  99,,  22002211  aatt  66::0000PPMM  
TThheerree  bbeeiinngg  nnoo  ffuurrtthheerr  bbuussiinneessss  ttoo  ccoommee  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd  tthhee  mmeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::0044  ppmm..  
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LLiinnddaa  TTaallssoo,,  CChhaaiirr                                                                                                                                  JJeessssiiccaa  KKeeiizzeerr,,  CClleerrkk  


