Forhandlingsprotokollat vedrørende forhandlinger af nye kollektive aftaler om vilkår mv. for DBU’s
Kvinde Senior Landsholdstrupper 2017-2021 og DBU’s Herre U21-landshold 2017-2021:
1. Nærværende forhandlingsprotokollat er aftalt mellem på den ene side DBU og DBU A/S og på den
anden side Spillerforeningen (SPF) samtidig med og i tilknytning til, at parterne har indgået aftale
om Vilkår for deltagelse i DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021, Tillæg til vilkår for
deltagelse i DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021, Samarbejdsaftale vedrørende DBU’s
Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021, Vilkår for deltagelse i DBU’s Herre U21landsholdstrup 2017-2021, Tillæg til vilkår for deltagelse i DBU’s Herre U21-landsholdstrup 20172021 samt Samarbejdsaftale vedrørende DBU’s Herre U21-landsholdstrup 2017-2021.
Forhandlingsprotokollatet indeholder fortolkningsbidrag til visse af de nævnte aftaler samt enkelte
vilkår, der ikke naturligt har kunnet placeres i en af de nævnte aftaler.
2. I lyset af, at de tidligere punkter 6.10 og 6.11 er udgået af aftalerne for DBU’s Kvinde
Seniorlandshol og DBU’s Herre U21-landshold, og at indholdet af de pågældende punkter dermed
ikke gælder i forhold til DBU’s Kvinde Senior landshold og DBU’s Herre U21-landshold, tager DBU
initiativ til at samle de relevante parter (DBU, Divisionsforeningen og Spillerforeningen) til reelle
trepartsdrøftelser snarest muligt for at drøfte situationen parterne imellem uden de nævnte
bestemmelser med henblik på at opnå enighed om separering af konflikter på henholdsvis
landshold- og klubområderne.
Punkterne 6.10 og 6.11 udgår tillige af aftalen for DBU’s Herre A-landshold, såfremt parterne når til
enighed herom. Hvis der ikke kan opnås enighed herom, udgår punkterne 6.10 og 6.11 dog
automatisk af aftalen for DBU’s Herre A-landshold på det tidligste af følgende to tidspunkter:
1)

Når der indgås en trepartsaftale i konsekvens af de nævnte trepartsdrøftelser

2)

Når overenskomsten mellem Divisionsforeningen og Spillerforeningen fornys

3. Der er enighed om, at der som hidtil ikke i aftalerne forholdes til, om DBU er arbejdsgiver i forhold
til landsholdsspillere. Parterne forbeholder sig hver deres principielle stilling i den forbindelse. Der
er samtidig enighed om, at ingen af parterne eller enkelte spillere kan påberåbe sig ændringer i de
fornyede aftaler mellem DBU og Spillerforeningen i forhold til de hidtil gældende som argument
for, at spillere er at betragte som lønmodtagere i forhold til DBU eller ej, eller som argument for, at
DBU er at betragte som arbejdsgiver for spillere eller ej. Dette gælder også efter, at aftalerne
nævnt i pkt. 1 ovenfor er udløbet.
I tilfælde af, at en af parterne måtte ønske at starte en sag baseret på lovgivning, er parterne
forpligtet til forinden at søge sagen løst via mægling mellem LO og DIF.
4. Ved benævnelsen ”fornyede aftaler” i pkt. 3 ovenfor henvises til de i pkt. 1 nævnte nye aftaler.
5. De indgåede aftaler angår for kvindernes vedkommende ”DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper”,
hvorved forstås den spillertrup, der senest var omfattet af aftalen ”Vilkår for deltagelse i DBU’s
Kvinde Senior landsholdstrupper 2014-2017” og andre DBU kvinde seniorlandshold, der senere
måtte blive oprettet, men ikke U23 eller yngre U-hold. Parterne er enige om, at en del af
bestemmelserne i Vilkår for DBU’s Kvinde Senior landsholdstrupper 2017-2021 alene angår Kvinde
A-landsholdet, jf. nærmere den nævnte aftales ordlyd. Parterne er videre enige om, at det for
andre DBU kvinde seniorlandshold, der senere måtte bliver oprettet, kan være relevant at drøfte
eventuelle fravigelser fra de vilkår, der ellers gælder.

6. I Vilkår for deltagelse i DBU’s Herre U21-landsholdstrup 2017-2021 reguleres OL slutrunden ikke.
7. SPF er indforstået med, at der som hidtil i en række sammenhænge foregår et dagligt samarbejde
direkte mellem DBU/DBU A/S og spillerne, men parterne er enige om, at dette ikke behøver at blive
omtalt i samarbejdsaftalen.
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