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NNEEWWSSLLEETTTTEERR  ##222299  IINN  TTHHEE  YYEEAARR  22002222    

  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  CCOOMMMMIITTTTEEEE  

RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd::  PPrreessiiddeenntt    00440077  994455  446655  GGlleennddaa  CCuulllleennaannee::  SSoocciiaall  PPllaannnneerr    99445544  66553377  

TToonnyy  CCrroowwddeerr::  VViiccee  PPrreessiiddeenntt    99225577  22552200  MMaauurreeeenn  MMooffffeetttt::  SSppeeaakkeerr  PPllaannnneerr  00442277  008844  442222  

CChhrriiss  MMiillnnee::  SSeeccrreettaarryy    00447755  558822  111188  PPRR  OOffffiicceerr  --  VVaaccaanntt  

PPaattrriicciiaa  SSkkiinnnneerr::  TTrreeaassuurreerr    00442288  661111  883355  
  

  

NNEEXXTT  MMEEEETTIINNGG::  TTuueessddaayy  88  MMaarrcchh,,  ccoommmmeenncciinngg  aatt  1100  aamm  aatt  tthhee  KKaallaammuunnddaa  CC  ooff  CC  

CCeennttrree,,  2222  MMiilleettii  RRdd..,,  LLeessmmuurrddiiee..    

  

GGUUEESSTT  SSPPEEAAKKEERR::  EEmmeerriittuuss  PPrrooffeessssoorr  RRoobbeerrtt  MMeeaadd,,  FFoorreennssiicc  TTooxxiiccoollooggiisstt,,  MMuurrddoocchh  

UUnniivveerrssiittyy..  SSuubbjjeecctt  ––  ““BBooddyy  iinn  tthhee  BBaagg””,,  HHooww  hhiiss  tteeaamm  sseeaarrcchh  ffoorr  aa  mmuurrddeerreerr,,  uunnttiill  ffoouunndd..  

WWee  aarree  aassssuurreedd  iitt  iiss  iinntteerreessttiinngg,,  aanndd  nnoott  aass  bbaadd  aass  iitt  ssoouunnddss..  

  

AA  mmiinnuuttee’’ss  ssiilleennccee  wwaass  oobbsseerrvveedd  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  ppaassssiinngg  ooff  

GGrraaeemmee,,  ffoolllloowweedd  bbyy  hheeaarrttffeelltt  tthhaannkkss  ffrroomm  JJooyyccee  ffoorr  aallll  tthhee  hheellpp  &&  ssuuppppoorrtt  ggiivveenn..  

  

TThhee  FFeebbrruuaarryy  MMeeeettiinngg  aatttteennddaannccee  wwaass  oovveerrwwhheellmmiinngg  aanndd  aabboovvee  aallll  oouurr  eexxppeeccttaattiioonnss..  TThhee  

wweeaarriinngg  ooff  mmaasskkss  aanndd  tthhee  uunncceerrttaaiinnllyy  ooff  wwhheetthheerr  ttoo  sshhooww  yyoouurr  CCOOVVIIDD  CCeerrttiiffiiccaattee  oorr  nnoott,,  

ppllaayyeedd  hheeaavviillyy  oonn  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  oonn  wwhhaatt  nnuummbbeerrss  ttoo  eexxppeecctt..  TThhaannkkss  ttoo  aallll  8844  mmeemmbbeerrss  aanndd  

tthhee  wweellccoommiinngg  ooff  55  ssppeecciiaall  gguueessttss,,  CClliivvee  RRiissttee,,  LLaauurriiee  WWaalltteerrss--HHiillll,,  NNoorrmm  HHiillll  aanndd  JJeeaanneettttee  

&&  MMiicchhaaeell  SSccoollaarroo,,  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  rreessiilliieennccee  ooff  hhiillllss  rreessiiddeennttss,,  aallll  ooff  wwhhoomm  II’’mm  ssuurree,,  

tthhoorroouugghhllyy  eennjjooyyeedd  tthhee  iinnssppiirriinngg  pprreesseennttaattiioonn  bbyy  GGrraahhaamm  MMaabbuurryy,,  nnoott  ttoo  mmeennttiioonn  hhiiss  mmaannyy  

ffuunnnnyy  aanneeccddootteess  aalloonngg  tthhee  wwaayy..  HHee  hhiigghhlliigghhtteedd  tthhee  vvaalluuee  tthhaatt  rreettiirreeeess  hhaavvee  iinn  ssoocciieettyy  aanndd  

eennccoouurraaggeedd  uuss  aallll  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ppllaayyiinngg  oouurr  ppaarrtt..  AA  ggoooodd  eexxaammppllee  ooff  tthhiiss  iiss  tthhaatt  2255  ppeeooppllee  

ccoommee  ttooggeetthheerr  eeaacchh  mmoonntthh  ttoo  mmaakkee  oouurr  mmeeeettiinnggss  wwoorrkk..  MMaannyy  ooff  wwhhoomm  hhaavvee  bbeeeenn  

ccoonnttrriibbuuttiinngg  ffoorr  mmaannyy  yyeeaarrss..  PPlleeaassee  ggiivvee  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  tthhee  NNeewwsslleetttteerr  EEddiittoorr  &&  PPAAGG  

rreepprreesseennttaattiivvee  ppoossiittiioonnss  ddeessccrriibbeedd  llaatteerr  iinn  tthhee  NNeewwsslleetttteerr..  

        II  kknnooww  tthhaatt  wwee  aarree  aallll  ssiicckk  aanndd  ttiirreedd  ooff  tthhee  rreessttrriiccttiioonnss  tthhaatt  CCOOVVIIDD  iiss  hhaavviinngg  oonn  oouurr  

lliivveess..  HHoowweevveerr  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  wwee  ddoonn’’tt  lloocckk  oouurrsseellvveess  aawwaayy  aanndd  wwaaiitt  ffoorr  iitt  ttoo  bbee  oovveerr,,  aass  

iitt  wwiillll  bbee  aa  lloonngg  ttiimmee  bbeeffoorree  wwee  ccaann  rreettuurrnn  ttoo  aannyy  ttrruuee  nnoorrmmaall  ssttaattee..  WWiitthh  tthhiiss  iinn  mmiinndd,,  yyoouurr  

CCoommmmiitttteeee  iiss  wwoorrkkiinngg  hhaarrdd  iinnttrroodduucciinngg  aallll  ppoossssiibbllee  mmeeaassuurreess  ttoo  iinnssuurree  tthhaatt  oouurr  mmeeeettiinnggss  aanndd  

ffuuttuurree  aaccttiivviittiieess  aarree  ccoonndduucctteedd  aass  ssaaffeellyy  aass  ppoossssiibbllee,,  ssuucchh  aass  aasskkiinngg  ffoorr  pprrooooff  ooff    vvaacccciinnaattiioonn  

aatt  mmeeeettiinnggss,,  eevveenn  tthhoouugghh  iitt  iiss  nnoott  aa  ccoommppuullssoorryy  rreeqquuiirreemmeenntt..  DDuurriinngg  mmeeeettiinnggss  wwee  wwiillll  hhaavvee  

aallll  ddoooorrss  ooppeenn  ttoo  aallllooww  ffrreesshh  aaiirr  ttoo  cciirrccuullaattee,,  aallssoo  ooffffeerriinngg  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  dduucckk  oouutt  

ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  ttaakkee  yyoouurr  mmaasskk  ooffff  ffoorr  aa  qquuiicckk  bbrreeaatthheerr..  

  YYoouu  wwiillll  sseeee  tthhaatt  oouurr  ffiirrsstt  oouuttiinngg  iiss  aa  ssaauussaaggee  ssiizzzzllee  lluunncchh  iinn  SSttiirrkk  PPaarrkk,,  ttoo  ggeett  tthhiinnggss  

mmoovviinngg..  FFuuttuurree  aaccttiivviittiieess  mmaayy  rreeqquuiirree  uuss  ttoo  uussee  oouurr  vveehhiicclleess  ffoorr  ttrraannssppoorrtt,,  rreeqquuiirriinngg  lliiffttss  

bbeeiinngg  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssoommee  mmeemmbbeerrss..  SSoommeettiimmeess  wwee  mmaayy  hhiirree  aa  bbuuss  ttoo  ttrraannssppoorrtt  uuss  ttoo  aanndd  ffrroomm  

aa  ppaarrttiiccuullaarr  aaccttiivviittyy,,  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  mmaasskkss  wwoouulldd  hhaavvee  ttoo  bbee  wwoorrnn  wwhhiillsstt  ttrraavveelllliinngg,,  bbuutt  nnoott  ffoorr  

tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  oouuttiinngg..  



IItt  iiss  nnootteedd  tthhaatt  aallll  tthhoossee  wwhhoo  aatttteennddeedd,,  ggaavvee  ffrreeeellyy  tthheeiirr  VVaaxx..  SSttaattuuss..  AAllll  wweerree  VVaacccciinnaatteedd,,  

aanndd  aalltthhoouugghh  uunnccoommffoorrttaabbllee,,  eevveerryyoonnee  wwoorree  mmaasskkss..    

  

EELLEECCTTIIOONN  OOFF  PPRREESSIIDDEENNTT  //  VVIICCEE  PPRREESSIIDDEENNTT..  

TThhee  BBrraanncchh  CCoonnssttiittuuttiioonn  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ttoo  ffiillll  vvaaccaanntt  ppoossiittiioonnss  uunnttiill  

tthhee  nneexxtt  AAGGMM..  AAss  aa  rreessuulltt,,  RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd,,  nnoommiinnaatteedd,,  aanndd  wwaass  eelleecctteedd  PPrreessiiddeenntt..  TToonnyy  

CCrroowwddeerr  nnoommiinnaatteedd  ffoorr  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  wwaass  aallssoo  eelleecctteedd..  CCoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  bbootthh,,  aanndd  tthhaannkk  

yyoouu..  

  

NNEEWWSSLLEETTTTEERR  EEDDIITTOORR  &&  PPAAGG  RReepprreesseennttaattiivvee  

TThhee  ppoossiittiioonn  ooff  NNeewwsslleetttteerr  EEddiittoorr  pprreevviioouussllyy  ddoonnee  bbyy  GGrraaeemmee,,  nneeeeddss  ttoo  bbee  ffiilllleedd..  AAlltthhoouugghh  

nnoott  aa  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommmmiitttteeee  ppoossiittiioonn,,  aatt  tthhee  mmoommeenntt,,  iitt  ssttiillll  nneeeeddss  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd,,  aass  tthhee  

NNeewwsslleetttteerr  iiss  vviittaall  ffoorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrss..    

AAssppiirriinngg  wwrriitteerrss  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  RRiicchhaarrdd  oorr  CChhrriiss  ffoorr  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

PPoolliiccyy  AAddvviissoorryy  GGrroouupp  ((PPAAGG))    RReepprreesseennttaattiivvee  iiss  rreeqquuiirreedd..  RRiicchhaarrdd    wwaass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

ggrroouupp,,  bbuutt,,  bbeeiinngg  PPrreessiiddeenntt  iiss  nnoo  lloonnggeerr  aalllloowweedd  ttoo  bbee  ppaarrtt  ooff  tthhee  ggrroouupp..  TThheeyy  mmeeeett  eevveerryy  

tthhiirrdd  mmoonntthh,,  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  aabboouutt  wwhhaatt  mmaayy  hheellpp  tthhee  ppuubblliicc..    EExxaammpplleess  ––  sseeaattiinngg  iinn  

tthhee  ppaassssaaggeewwaayy  bbeettwweeeenn  PPeerrtthh  MMaaiinn  TTrraaiinn  SSttaattiioonn  aanndd  tthhee  UUnnddeerrggrroouunndd  ssttaattiioonn  aanndd  ffaarree  ffrreeee,,  

oouutt  ooff  ppeeaakk  ttiimmee  hhoouurrss,,  oonn  ppuubblliicc  ttrraannssppoorrtt..  CCoonnttaacctt  RRiicchhaarrdd  ffoorr  mmoorree  ddeettaaiillss..  

  

OOUUTTIINNGG::  DDuuee  ttoo  eevveerr  cchhaannggiinngg  rreessttrriiccttiioonnss,,  aa  ssaauussaaggee  ssiizzzzllee  lluunncchh,,  iinn  SSttiirrkk  PPaarrkk  iiss  ppllaannnneedd  

ffoorr  SStt..  PPaattrriicckk’’ss  DDaayy,,  oonn  TThhuurrssddaayy  1177  MMaarrcchh....  CCoosstt  $$1100..  AAllll  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee..  IItt  wwoouulldd  bbee  aa  

BBYYOO  cchhaaiirr  &&  ddrriinnkkss  eevveenntt.. 

 

Joyce Piggott – has stepped down as Branch Public Relations Officer, a position she has held 

since the 2012 AGM. On behalf of the Committee & Members, thank you for your past 

contribution to the Branch Committee, it was much very appreciated.  

  

GGOOVVEERRNNMMEENNTT  DDIIRREECCTTIIVVEE::  GGrroouuppss  &&  CClluubbss  nnoott  pprroovviiddiinngg  aa  

bbaarr  oorr  hhoossppiittaalliittyy  ffuunnccttiioonnss,,  ddoo  NNOOTT  hhaavvee  ttoo  sshhooww  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  

VVaacccciinnaattiioonn..  

HHoowweevveerr,,  MMAASSKKSS  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  iinnssiiddee  tthhee  vveennuuee..  

  AAlltthhoouugghh  nnoott  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  BBrraanncchh,,  yyoouu  ccaann  oobbttaaiinn  hheellpp  ffrroomm  

TThhee  CCiittyy  ooff  KKaallaammuunnddaa,,  tthhrroouugghh  iittss  lliibbrraarriieess,,  ttoo  aassssiisstt  rreessiiddeennttss  

aacccceessss  tthheeiirr  CCOOVVIIDD--1199  VVaacccciinnaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  aanndd  tthhee  sseettttiinngg  uupp  ooff  

tthhee  SSeerrvviicceessWWAA  aanndd//oorr  MMeeddiiccaarree  AApppp  iinn  yyoouurr  ssmmaarrtt  pphhoonnee..  CCoonnttaacctt  

yyoouurr  nneeaarreesstt  lliibbrraarryy  ttoo  mmaakkee  eennqquuiirreess  aanndd//oorr  mmaakkee  aa  bbooookkiinngg..  
  

  

SSeeccrreettaarriieess  NNootteess::  AAnnyyoonnee  wwhhoo  hhaass  jjooiinneedd  NNaattiioonnaall  SSeenniioorrss  oorr  rreenneewweedd  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  

llaasstt  66  mmoonntthhss,,  pplleeaassee  sseeee  CChhrriiss  wwiitthh  tthheeiirr  MMeemmbbeerrsshhiipp  nnuummbbeerr  aanndd//oorr  rreenneewwaall  ddaattee..    

  IIff  yyoouu  nnoo  lloonnggeerr  wwiisshh  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  BBrraanncchh  NNeewwsslleetttteerr  &&  mmiinnuutteess,,  pplleeaassee  nnoottiiffyy  CChhrriiss..      

TThhaannkk--yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ppaasstt  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

      RRichard & Chris  
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