SAMARBEJDSAFTALE
vedrørende DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021
Nærværende aftale er indgået:

mellem

Dansk Boldspil-Union
DBU A/S

(DBU)
(DBU A/S)

og

Spillerforeningen

(SPF)

INDLEDNING
Denne samarbejdsaftale er indgået mellem på den ene side DBU og DBU A/S og på den anden side
Spillerforeningen (SPF) samtidigt med aftalen om Vilkår for deltagelse i DBU’s Kvinde Senior
landsholdstrupper 2017-2021, Tillæg til vilkår for deltagelse i DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 20172021, samt Forhandlingsprotokollat vedrørende forhandlinger af nye kollektive aftaler om vilkår mv. for
DBU’s Kvinde Senior Landsholdstrupper 2017-2021 og DBU’s Herre U21-landsholdstrup 2017-2021.
Samarbejdsaftalen betragtes som en integreret del af disse aftaler. Samarbejdsaftalen har således samme
ikrafttrædelses- og ophørstidspunkt som aftalerne om vilkår og tillæg hertil.
Samarbejdsaftalen er indgået i parternes fælles erkendelse af, at et godt samarbejde om landsholdet,
herunder spillernes vilkår, er væsentligt for landsholdet og spillerne, og at mulighederne for at udnytte de
kommercielle muligheder optimalt er afgørende bedre, når parterne samarbejder om at udbyde fælles
produkter, frem for når parterne optræder individuelt med egne rettigheder.
Parterne og deres repræsentanter samt spillerne har pligt til at arbejde for det bedst mulige samarbejde og
at søge uenigheder i det daglige arbejde løst i mindelighed uden for samlinger og uden offentlig involvering.
Parterne er enige om, at konfliktstof så vidt muligt slet ikke drøftes på møder i forbindelse med samlinger,
da fokus her skal være på at sikre de bedst mulige sportslige rammer for spillerne. Opstår der spørgsmål
om konfliktstof, skal disse straks henvises til drøftelse på møder udenfor samlingen.
Samarbejdsaftalen regulerer samarbejdet om spillernes vilkår for at spille på landsholdet, hvad enten
vilkårene er reguleret i aftale eller ej, ligesom samarbejdsaftalen regulerer samarbejdet om de vilkår, der
gælder for DBU’s respektive SPF’s anvendelse af hinandens respektive beskyttede rettigheder i forbindelse
med udnyttelsen af de kommercielle muligheder, der knytter sig til DBU’s Kvinde A-landshold.
SAMARBEJDSUDVALG
1.1

Der nedsættes et samarbejdsudvalg mellem DBU, DBU A/S, og SPF med deltagelse af DBU’s
Kvinde Seniorlandsholdenes Spillerråd.

1.2

Samarbejdsudvalgets ordinære møder gennemføres 2 gange årligt, umiddelbart efter forårsog efterårssæsonen. Møderne afholdes hos DBU i Brøndby.

1.3

Samarbejdsudvalget holder derudover møder (statusmøder) 2 gange årligt ved samlinger, hvor
Spillerrådets medlemmer i henhold til planlægningen er til stede (dette gælder ikke skadede
eller ikke-udtagne medlemmer af Spillerrådet). DBU fastsætter møderne og indkalder hertil
med minimum 14 dages varsel, ligesom DBU indsætter møderne i programmet for
samlingerne. Eventuelle uenigheder, der konstateres på et statusmøde, og som ikke kan løses
umiddelbart, henvises til behandling på et ordinært møde.

1.4

Begge parter kan indkalde til ekstraordinære møder til afholdelse med 3 dages varsel, hvis en
part vurderer, at der er et emne af hastende karakter. Sådanne møder kan kun afholdes
udenfor samlinger.

SAMARBEJDE I SAMARBEJDSUDVALGET OM VILKÅR, SUNDHED M.V. OG KOMMERCIELLE AKTIVITETER
VILKÅR

1.5

Spillernes vilkår er fastsat i aftalen om vilkår mellem DBU, DBU A/S og SPF (vilkårsaftalen) samt
tillægget hertil og denne samarbejdsaftale.

1.6

Tvivlsspørgsmål eller uenigheder om vilkårene håndteres så vidt muligt i det daglige
samarbejde mellem DBU/DBU A/S og SPF, men større uenigheder og/eller mere overordnede
temaer tages op til drøftelse i samarbejdsudvalget på et ordinært møde, alternativt på et
ekstraordinært møde. Det er ikke en betingelse for at anvende parternes overordnede
tvistløsningssystem (vilkårsaftalens kap. 6), at uenigheden har været behandlet på et
samarbejdsudvalgsmøde.

SUNDHED M.V.

1.7

I samarbejdsudvalget drøftes også DBU’s sundhedsarbejde, jf. aftalen om tillæg til vilkår for
deltagelse i DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021. Det daglige arbejde med
sundheden varetages af DBU, og spillerne opfordres til at give evt. input løbende til de
relevante personer i DBU, men den overordnede evaluering af sundhedsarbejdet foretages i
samarbejdsudvalget på de ordinære møder, hvor det drøftes, hvordan og med hvilke
kompetencer DBU bedst muligt sikrer optimale forhold og faciliteter.

KOMMERCIELLE AKTIVITETER
1.8

SPF skal tilstræbe det fornødne engagement fra spillerne f.s.v.a. de kommercielle aktiviteter og
aktiviteter i DBU regi samt fremme dialogen mellem DBU og spillerne om kommercielle
aktiviteter og aktiviteter i DBU regi omkring DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper.

1.9

Samarbejdsudvalget drøfter på de 2 ordinære møder målsætninger, status mv. for
sponsorater, legatfond, partnerskabsaftaler og lignende, samt andre forhold af fælles
interesse. Hvis en af parterne ønsker drøftelser herom på et statusmøde, skal meddelelse
herom til den anden part være denne i hænde senest 14 dage inden statusmødet. På
førstkommende ordinære møde efter en slutrundekvalifikation drøfter samarbejdsudvalget en
budgettering af spillernes kommercielle indtægter.

1.10

DBU ønsker en dialog med spillerne om udviklingen af de kommercielle aktiviteter samt
aktiviteter i DBU regi omkring DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper. Dette skal DBU og SPF i
fællesskab facilitere sker i respekt for spillernes ønske om primært at fokusere på den
sportslige præstation. Fordi SPF besidder rettighederne fra spillerne i landsholdsregi, skal DBU
sikre, at SPF inviteres til alle møder, hvor DBU måtte ønske at have dialog med spillerne om
(mulige) nye kommercielle aktiviteter. Dette gælder ikke nye aktiviteter, der i forvejen er aftalt
(hvorved bemærkes, at SPF kun kan gøre indsigelse i overensstemmelse med aftalegrundlaget,
herunder reglerne i vilkårenes punkt 5.2) med SPF, ligesom det ikke gælder den løbende
udførsel /drift af de kommercielle aktiviteter. DBU A/S forbereder mest muligt forarbejde til de
kommercielle aktiviteter forinden hver samling, jf. det i vilkårene aftalte. SPF er ikke til stede i
landsholdslejren/ved samlinger i forbindelse med de kommercielle aktiviteter, men ved behov
kan SPF tilkaldes/kontaktes af DBU A/S. Efter hver samling rapporterer DBU A/S til SPF, status
for de kommercielle aktiviteter.

ANDRE SAMARBEJDSRELATIONER/MØDER
1.11

Parterne har i øvrigt følgende samarbejdsrelationer/møder i relation til DBU’s Kvinde Senior
Landsholdstrupper:

1.11.1

To årlige politiske møder med deltagelse af DBU’s formand og adm. direktør og SPF’s formand
og adm. direktør. På møderne diskuteres overordnede og strategiske emner. Møderne
afholdes hos og indkaldes af DBU.

1.11.2

Kommercielle møder (eller samtaler/korrespondance) forud for hver samling (uden for lejren)
med deltagelse af DBU´s kommercielle direktør og SPF. På møderne (ved
samtalerne/korrespondancen) afklares de kommercielle snitflader i den kommende
landsholdssamling. DBU’s kommercielle direktør tager initiativ hertil.

1.11.3

To årlige møder mellem SPF og spillerne i forbindelse med landsholdssamlinger med et møde i
forårs- og et møde i efterårssæsonen. DBU fastsætter mødetidspunkterne og afsætter tid i
programmet til mødet (af 1 times varighed). Møderne skal afholdes, hvor også alle
medlemmer af spillerrådet i henhold til planlægningen er til stede. Dette gælder ikke skadede
eller ikke-udtagne medlemmer af Spillerrådet. SPF orienterer forud for møderne DBU om
temaer på mødet. SPF indkalder til møderne på det af DBU anviste tidspunkt, og SPF orienterer
straks DBU, hvis der på mødet måtte være blevet drøftet øvrige temaer end programsat.

1.11.4

Hver 2. gang, der er landskampssamlinger for DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper samt en
gang årligt til testsamling, mødes SPF og DBU’s Kvinde Senior landsholdstruppernes spillerråd,
der kan udgøre op til 5 personer. DBU programsætter møderne (af 1 times varighed og (hvis
muligt) på samlingens første dag,) i programmet for samlingerne på et tidspunkt, hvor alle
medlemmer af spillerrådet i henhold til planlægningen er til stede. Dette gælder ikke skadede
eller ikke-udtagne medlemmer af Spillerrådet

1.11.5

SPF (2 personer) inviteres til alle pressemøder. SPF (2 personer) inviteres uden beregning til
alle hjemmekampe.

TVISTLØSNING

1.12

Civilretlige uoverensstemmelser, der måtte udspringe efter tiltrædelse af nærværende aftale,
skal – hvis uoverensstemmelserne ikke kan løses i mindelighed – løses ved voldgift i tilknytning
til DIF-idrættens Højeste Appelinstans. DBU anerkender i den forbindelse, at SPF kan være
søgsmålskompetent i en sådan sag.

Brøndby, den 25/11 2017

FOR DANSK BOLDSPIL-UNION

FOR DBU A/S

Underskrift
Navn: Claus Bretton-Meyer
Stilling: Adm. direktør
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Underskrift
Navn: Thomas Christensen
Stilling: Formand

Dato

Underskrift
Navn: Jesper Møller
Stilling: Formand

Dato

Underskrift
Navn: Claus Bretton-Meyer
Stilling: Næstformand

Dato

FOR SPILLERFORENINGEN

Underskrift
Navn: Jeppe Curth
Stilling: Formand

Dato

