
  

  

RREEGGUULLAARR  MMEEEETTIINNGG  

MMaayy  1133,,  22001133  

  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  mmeett  iinn  rreegguullaarr  sseessssiioonn  oonn  MMoonnddaayy,,  MMaayy  1133,,  22001133  aatt  66::3300  

pp..mm..  iinn  tthhee  KKIISSDD  IInntteerrmmeeddiiaattee  SScchhooooll  LLiibbrraarryy..    WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt  pprreessiiddeedd  aanndd  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ggaavvee  tthhee  ooppeenniinngg  pprraayyeerr..  

  

  

MMEEMMBBEERRSS  PPRREESSEENNTT  §§  WWaayyllaanndd  WWhhiisseennhhaanntt,,  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  PPeennnnyy  

CCoollttoonn,,  SStteevvee  EEppppeess  aanndd  IInntteerriimm  SSuuppeerriinntteennddeenntt  RReeeessee  BBrriiggggss..  

  

MMEEMMBBEERRSS  NNOOTT  PPRREESSEENNTT  §§  CCaarrll  CCoopplleenn  

  

LLEEVVEELL  IIIIII  CCOOMMPPLLIIAANNTT  HHEEAARRIINNGG  §§  LLeevveell  IIIIII  EEmmppllooyyeeee  ccoommppllaaiinntt  hheeaarriinngg  wwaass  ccaanncceelllleedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

  

AAUUDDIIEENNCCEE  QQUUEESSTTIIOONNSS  

AANNDD//OORR  CCOOMMMMEENNTTSS  §§  MMss..  MMaarryy  FFeeaarrss  ssppookkee  rreeqquueessttiinngg  ccllaarriiffiiccaattiioonn  iiff  aallll  rraaiisseess  wweerree  ffrroozzeenn  oorr  iiff  

AAddmmiinniissttrraattoorrss  wweerree  ggeettttiinngg  aa  rraaiissee..  

    ..  

  

RREECCOOGGNNIITTIIOONN  OOFF  AATTHHLLEETTEESS  §§  AAtthhlleettiicc  DDiirreeccttoorr,,  CCooaacchh  FFrraannkklliinn  aanndd  tthhee  KKIISSDD  CCooaacchhiinngg  ssttaaffff  aacckknnoowwlleeddggeedd  

ttrraacckk,,  ffoooottbbaallll,,  bbaasskkeettbbaallll,,  tteennnniiss,,  bbaasseebbaallll  aanndd  ppoowweerr  lliiffttiinngg  ssttuuddeennttss..    TThheeyy  

rreeccooggnniizzeedd  tthheeiirr  aawwaarrddss  aanndd  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  iinn  eeaacchh  ffiieelldd..  

  

CCOONNSSEENNTT  AAGGEENNDDAA    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

ccoonnsseenntt  aaggeennddaa  wwhhiicchh  iinncclluuddeedd::        

      

    RReegguullaarr  MMeeeettiinngg  MMiinnuutteess  ––  AApprriill  88,,  22001133  ((wwiitthh  ccoorrrreeccttiioonnss))  

    FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeenntt  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

RREESSOOLLUUTTIIOONN  ##33  ––  FFNNAA  ((LLOOCCAALL))  

22NNDD  RREEAADDIINNGG  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

aammeennddmmeenntt  ooff  SSeeccttiioonn  33..0011  ooff  KKIISSDD  PPoolliiccyy  FFNNAA  ((llooccaall))    ttoo  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ddeeccllaarraattoorryy  aanndd  ccllaarriiffiiccaattoorryy  ppaarraaggrraapphh  aatt  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  tthhee  sseeccttiioonn  ttiittlleedd  

““SSTTUUDDEENNTT  SSPPEEAAKKEERRSS  AATT  NNOONNGGRRAADDUUAATTIIOONN  EEVVEENNTTSS””::  

    RRuunn--tthhrroouugghh  bbaannnneerrss  aarree  nnoott  aa  lliimmiitteedd  ppuubblliicc  ffoorruumm  ffoorr  ssttuuddeenntt  ssppeeaakkeerrss  aatt  

KKoouunnttzzee  IInnddeeppeennddeenntt  SScchhooooll  DDiissttrriicctt  ssppoorrttiinngg  eevveennttss..    RRuunn--tthhrroouugghh  bbaannnneerrss  aarree  

nnoott  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ““ttoo  ppuubblliiccllyy  ssppeeaakk””  aass  tthhaatt  pphhrraassee  iiss  uusseedd  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSTTUUDDEENNTT  TTRRAANNSSFFEERR  FFOORRMM  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

    22001133--22001144  SSttuuddeenntt  TTrraannssffeerr  ffoorrmm  ooff  eelliimmiinnaattiinngg  ttuuiittiioonn  wwiitthh  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  

    pprriinncciippaall  aapppprroovvaall,,  ggoooodd  aatttteennddaannccee  aanndd  ddiisscciipplliinnaarryy  rreeccoorrdd  aanndd  ssaattiissffaaccttoorryy  

    aaccaaddeemmiicc  aacchhiieevveemmeenntt  iinn  ccllaasssswwoorrkk  aanndd  ssttaattee  aasssseessssmmeennttss..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

DDEEPPOOSSIITTOORRYY  CCOONNTTRRAACCTT  WWIITTHH  

CCOOMMPPAASSSS  BBAANNKK  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  rreenneeww  tthhee  bbaannkk  ddeeppoossiittoorryy  ccoonnttrraacctt  wwiitthh  CCoommppaassss  

BBaannkk  ffoorr  aanndd  aaddddiittiioonnaall  yyeeaarr  tthhiiss  bbeeiinngg  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr  ooff  tthhee  ttwwoo  yyeeaarr  

eexxtteennssiioonn..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  



  

  

SSCCHHOOOOLL  PPOOLLIICCEE  VVEEHHIICCLLEE  §§  TThhee  cciittyy  ooff  KKoouunnttzzee  hhaadd  rreeqquueesstteedd  ttoo  eevveennllyy  ttrraaddee  oouurr  22000022  CCrroowwnn  VViiccttoorriiaa  aanndd  

22000055  FFoorrdd  EExxppeeddiittiioonn  ffoorr  tthheeiirr  22000077  DDooddggee  CChhaarrggeerr..  

  

    MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  SStteevvee  EEppppeess  ttoo  ddeellaayy  aaccttiioonn..  

      

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..    

  

BBIILLLLSS  AAPPPPRROOVVEEDD  FFOORR  

PPAAYYMMEENNTT  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aapppprroovvee  bbiillllss  

ffoorr  ppaayymmeenntt  aass  pprreesseenntteedd..    MMrrss..  MMooooddyy  rreeqquueesstteedd  ccooppiieess  ooff  ddeettaaiilleedd  bbiilllliinngg  ffoorr  

lleeggaall  sseerrvviicceess..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  FFoouurr  ((FFOORR)),,  TTwwoo  ((AAbbssttaaiinn))((EEppppeess,,  CCoollttoonn))..  

  

  

CCEENNTTRRAALL  OOFFFFIICCEE  RREEPPOORRTTSS  §§    MMrr..  BBrriiggggss  rreemmiinnddeedd  tthhee  bbooaarrdd  ooff  tthhee  ddaatteess  ffoorr  tthhee  uuppccoommiinngg  bbuuddggeett  

wwoorrkksshhooppss..  

  

    SSppeenncceerr  MMaatthheewwss  aanndd  CChheett  DDeeaavveerr  aaddvviisseedd  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  $$5522KK  bbaallaannccee  iinn  tthhee  

tteexxtt  bbooookk  ffuunndd  aanndd  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  uusseedd  $$2255KK  ooff  tthhaatt  mmoonneeyy  ttoo  ppuurrcchhaassee  7755  

nneeww  ccoommppuutteerrss..    2255  ffoorr  KKEESS  aanndd  5500  ffoorr  KKIISS  

      

  

BBooaarrdd  wweenntt  iinnttoo  eexxeeccuuttiivvee  sseessssiioonn  aatt  77::4433  pp..mm..  aass  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  555511..000011,,  eett  sseeqq..,,  TTeexxaass  GGoovveerrnnmmeenntt  CCooddee  ttoo  aacccceepptt  

rreessiiggnnaattiioonnss,,  eemmppllooyy  ppeerrssoonnnneell,,  aanndd  ffoorr  ddeelliibbeerraattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  eemmppllooyymmeenntt,,  eevvaalluuaattiioonn,,  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  dduuttiieess  ooff  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssttaaffff..  

  

MMeeeettiinngg  ooppeenneedd  aatt  88::5500  pp..mm..  

  

RREESSIIGGNNAATTIIOONNSS  §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  LLooggaann  CCaarrtteerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  

rreessiiggnnaattiioonn  ooff  CCiinnddyy  JJaauueerr  aass  pprreesseenntteedd..      

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS    §§  MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  PPeennnnyy  CCoollttoonn  ttoo  aapppprroovvee  

tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  TTyylleerr  NNaarrvvaaiizz  ffoorr  KKEESS  aass  pprreesseenntteedd..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

          MMoottiioonn  wwaass  mmaaddee  bbyy  SStteevvee  EEppppeess,,  sseeccoonnddeedd  bbyy  DDoonnnnaa  MMooooddyy  ttoo  aapppprroovvee  tthhee  

          ccoorrrreeccttiioonn  ooff  CCoorriinnaa  LLoonngg,,  KKIISS  tteeaacchheerr  ccoonnttrraacctt  ffrroomm  pprroobbaattiioonnaarryy  ttoo  TTeerrmm..  

  

    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd  uunnaanniimmoouussllyy..  

  

SSCCHHOOOOLL  BBOOAARRDD  EELLEECCTTIIOONNSS  §§  PPeennnnyy  CCoollttoonn  aaddvviisseedd  tthhaatt  tthhee  llaasstt  ddaattee  ttoo  ffiillee  iinn  oorrddeerr  ttoo  cchhaannggee  tthhee  22001144  

SScchhooooll  BBooaarrdd  EElleeccttiioonn  pprroocceessss  wwaass  DDeecceemmbbeerr  3311,,  22001122..    TThheerreeffoorree,,  tthhee  22001144  

SScchhooooll  BBooaarrdd  EElleeccttiioonn  wwiillll  ssttiillll  bbee  hheelldd  NNoovveemmbbeerr  ooff  22001144  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  

HHaarrddiinn  CCoouunnttyy..    TThhee  55  ppoossiittiioonnss  ffoorr  22001144  rree--eelleeccttiioonn  wwiillll  bbee  PPllaaccee  11  ––  LLooggaann  

CCaarrtteerr,,  PPllaaccee  22  ––  CCaarrll  CCoopplleenn,,  PPllaaccee  33  ––  DDaavviidd  OOvveerrssttrreeeett,,  PPllaaccee  66  ––  WWaayyllaanndd  

WWhhiisseennhhaanntt  aanndd  PPllaaccee  77  ––  SStteevvee  EEppppeess..  

            

AADDJJOOUURRNNEEDD      §§  MMeeeettiinngg  aaddjjoouurrnneedd  aatt  88::5555  pp..mm..  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

PPrreessiiddeenntt                                    DDaattee::                                                                              SSeeccrreettaarryy  


