
  

SSWWAARRMM  BBooaarrdd  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess,,    

MMeeeettiinngg  DDaattee::    FFeebbrruuaarryy  2266,,  22001155;;  CCaattiinnaa’’ss;;  77::1155  PP..MM..  

BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss  iinn  AAtttteennddaannccee::    PPaalloommaa  HHiillll,,  JJoohhnn  OO’’CCllaaiirree,,  LLiinnddaa  JJaarrvviiss,,  CCaattrriinnaa  FFiisshh  

FFiinnaanncciiaallss::      FFiirrsstt  GGaattee::    WWoorrkkiinngg,,  $$66,,226655..5577,,  RReesseerrvvee  $$11556644  

                                              SSeeccoonndd  GGaattee::    WWoorrkkiinngg,,  $$88,,778877..1199,,  RReesseerrvvee  $$11556644  

    TThhiirrdd  GGaattee::    WWoorrkkiinngg,,  $$1144,,771122..9911,,  RReesseerrvvee  $$55669922  

                                              BBaannkk  TToottaall,,  $$3388,,558855..6677  

IItt  wwaass  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  pprreecceeddiinngg  ttoottaallss  iinncclluuddeedd  rreecceenntt  rreevveennuueess  ffrroomm  tthhee  JJaannuuaarryy  bbiilllliinnggss..  

TThhee  ttrreeaassuurreerr  eexxppllaaiinneedd  tthhaatt  NNoorrtthh  VVaalllleeyy  BBaannkk  hhaadd  bbeeeenn  aaccqquuiirreedd  bbyy  TTrrii  CCoouunnttiieess  BBaannkk  aanndd  

tthheeiirr  rruulleess  ffoorr  aaddddiinngg  nneeww  ssiiggnneeeess  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  hhaadd  cchhaannggeedd..    IItt  wwaass  vvootteedd  oonn  aanndd  aaggrreeeedd  

tthhaatt  CCaattrriinnaa  FFiisshh  aass  PPrreessiiddeenntt  wwoouulldd  bbeeccoommee  aann  aaddddiittiioonnaall  ssiiggnneerr  oonn  tthhee  aaccccoouunntt  aalloonngg  wwiitthh  

LLiinnddaa  JJaarrvviiss  aass  TTrreeaassuurreerr  wwhhoo  iiss  ccuurrrreennttllyy  oonn  tthhee  aaccccoouunntt..    PPeerr  hhiiss  rreeqquueesstt,,    BBrriiaann  CCoorrzziilliiuuss  wwiillll  

bbee  rreemmoovveedd  aass  aa  ssiiggnneerr  ssiinnccee  hhee  hhaass  rreettiirreedd  ffrroomm  tthhee  BBooaarrdd..  

LLiieennss  aanndd  LLiieenn  RReelleeaasseess  wweerree  ddiissccuusssseedd..    IItt  wwaass  aaggrreeeedd  tthhaatt  lliieennss  wwoouulldd  bbee  ppllaacceedd  oonn  tthhoossee  

pprrooppeerrttiieess  tthhaatt  wweerree  eexxttrreemmeellyy  bbeehhiinndd  iinn  tthheeiirr  dduueess..    IItt  wwaass  aallssoo  aaggrreeeedd  tthhaatt  lliieenn  rreelleeaasseess  

wwoouulldd  bbee  ffiilleedd  oonn  ttwwoo  pprrooppeerrttiieess  tthhaatt  hhaadd  mmeett  tthheeiirr  oobblliiggaattiioonnss  aanndd  wweerree  ccuurrrreenntt  wwiitthh  tthhee  

RRooaadd  AAssssoocciiaattiioonn..      IItt  wwaass  aallssoo  aaggrreeeedd  tthhaatt  wwee  rreevviissiitt  tthhiiss  ddiissccuussssiioonn  wwhheenn  mmoorree  mmeemmbbeerrss  wweerree  

aabbllee  ttoo  aatttteenndd..  

GGrraannttss::    BBrriiaann  iiss  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  aa  mmeeeettiinngg  ttiimmee  wwiitthh  JJooee  SSccrriivveenn  ssoommeettiimmee  iinn  AApprriill  ttoo  

ffuurrtthheerr  ddiissccuussss  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  oouurr  rrooaadd  ggrraanntt..    WWee  wwoouulldd  lliikkee  aass  mmaannyy  bbooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aass  

ppoossssiibbllee  ttoo  aatttteenndd..  

FFiirreessaaffee  CCoouunncciill::    TThhiiss  wwaass  vviissiitteedd  oonnccee  aaggaaiinn  wwiitthh  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  rreevviittaalliizziinngg  ffiirree  ccoouunncciill  aanndd  

hhaavviinngg  vvoolluunntteeeerr  pphhoonnee  ttrreeee  ccoooorrddiinnaattoorrss  ffoorr  eeaacchh  ggaattee..    PPhhoonnee  nnuummbbeerrss  hhaavvee  ttoo  bbee  ggiivveenn  

ssttrriiccttllyy  oonn  aa  vvoolluunntteeeerr  bbaassiiss  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  pprriivvaaccyy  ooff  oouurr  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss..        TThhee  ssuuggggeessttiioonn  ooff  

aa  ffaacceebbooookk  ccoommmmuunniittyy  ssiittee  ssttrriiccttllyy  ffoorr  ffiirree  aanndd  eemmeerrggeennccyy  ppuurrppoosseess  aanndd  NNOOTT  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  

tthhee  rrooaadd  aassssoocciiaattiioonn  iinn  aannyy  wwaayy  wwaass  aallssoo  ddiissccuusssseedd  aanndd  wwiillll  bbee  rreevviissiitteedd  aatt  aa  ffuuttuurree  mmeeeettiinngg..  

TThhee  mmeeeettiinngg  wwaass  aaddjjoouurrnneedd  aatt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  88::3300  ppmm..  

MMiinnuutteess  rreeccoorrddeedd  bbyy  PPaalloommaa  HHiillll  aanndd  ttrraannssccrriibbeedd  bbyy  LLiinnddaa  JJaarrvviiss  


